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Ηράκλειο, 28‐11‐2011
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Έχοντας αφήσει να κυλήσει λίγος χρόνος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και
την επιλογή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, επιθυμώ να σας απευθύνω τους εγκάρδιους
και θερμούς μου χαιρετισμούς. Είμαστε υπερήφανοι για την κατάταξη του σχολείου μας στην
πρώτη θέση των Πρότυπων Πειραματικών Λυκείων. Αυτή η διάκριση, εκτός των άλλων, αποτελεί
επιβράβευση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών, των μαθητών μας και εσάς των ιδίων. Συγχα‐
ρητήρια σε όλους.
Θα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα περίγραμμα του νέου πλαισίου λειτουργίας των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στη πρώτη μας συνάντηση την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011,
ώρα 7μμ, στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται με το καθεστώς που
γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αλλαγές θα υπάρξουν με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους 2012‐
2013. Το είδος και η μορφή των αλλαγών αυτών θα διαμορφωθεί μέσα στο τρέχον σχολικό έτος
και εντός του πλαισίου που καθορίζει ο Νόμος 3966/2011.
Στη πρώτη μας συνάντηση επίσης, θα συζητήσω μαζί σας μια σειρά από ζητήματα της σχολικής
ζωής και ορισμένες ευκαιρίες που προσφέρει το σχολείο. Αν μπορέσουμε να συντονιστούμε, πι‐
στεύω ακράδαντα ότι τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε, και που αποσκοπούν στην ανάπτυξη
και την πρόοδο των παιδιών σας, θα μεγιστοποιηθούν. Επιγραμματικά:
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: Φέτος θα υποστηρίξουμε τη διαδικασία της διδασκαλί‐
ας και της μάθησης στο σχολείο μας με τα παρακάτω σχολικά προγράμματα και προτρέπουμε
κάθε μαθητή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την κλίση και την τάξη του, να συμμετάσχει σε αυτά.
Περισσότερες πληροφορίες συνημμένο παράρτημα και στους αρμόδιους καθηγητές.
Επιπλέον, σχεδιάζουμε την υλοποίηση: α) εργαστηρίων (workshops) μικρής διάρκειας με χρήση
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), β) μιας ημερίδας ή ενός μαθητικού συνεδρίου και γ) συμμετοχής μαθη‐
τών σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Όμιλοι ‐ ενισχυτική διδασκαλία: Οι παρακάτω υποστηρικτικές δραστηριότητες πραγματοποιού‐
νται πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα και προσφέρονται αφιλοκερδώς (βλέπε παράρτημα). Ε‐
πίσης, διαθεσιμότητα έχουν δηλώσει η κ. Λαμπράκη για τα Αρχαία Α΄ (Τρίτη ή Πέμπτη, 8η ώρα)
και η κ. Μανδαλάκη για την Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄. Να σημειωθεί ότι γίνεται προε‐
τοιμασία και για τους διάφορους σχολικούς διαγωνισμούς καθώς και τα σχολικά πρωταθλήματα.
Επιπλέον, ζητώ την συνδρομή σας σε μια σειρά από καθημερινά θέματα της σχολικής ζωής, που
αν και φαίνονται αυτονόητα, στην εφαρμογή τους παρουσιάζουν ορισμένες δυσλειτουργίες
(βλέπε παράρτημα).
Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια στην επιστολή αυτή τα μέλη του συλλό‐
γου γονέων κ.κ. Βρουβάκη, Γιαννόπουλο, Λοππινέ, Συγγελάκη για την προσωπική τους εργασία
και συμβολή σε ζητήματα του σχολείου, και με αυτήν την ευκαιρία θέλω να ζητήσω και τη δική
σας βοήθεια στη βάση των επαγγελματικών σας ασχολιών.
Υπενθυμίζω ότι στον ιστότοπο του σχολείου, που ενημερώνεται διαρκώς, υπάρχουν μια σειρά
από χρήσιμες πληροφορίες καθώς και τρέχουσες ανακοινώσεις. Ελπίζω να τα πούμε με όλους
σας στη συνάντηση της Τετάρτης 30/11/2011 στις 7 μ.μ.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Δημήτρης Καλυκάκης

Αγαπητέ γονέα, αναρωτήσου:
9 Έχω προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής;
9 Έχω δώσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το email μου στον καθηγητή τάξης;
9 Έχω εγγράψει το παιδί μου υπογράφοντας στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (Καρτέλα);
9 Έχει το παιδί μου Αστυνομική Ταυτότητα; (ιδιαίτερα απαραίτητη για τους μαθητές της Γ΄ τάξης και την αποφυγή
δυσάρεστων ακυρώσεων)
Πρόγραμμα υποδοχής Γονέων & Κηδεμόνων για ενημέρωση
ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Ημέρα

Ώρα

1 Καλυκάκης Δημήτριος

ΠΕ03 ‐ Δ/ντής

Όλες τις μέρες και ώρες

2 Γεωργιάδης Περικλής

ΠΕ19 ‐ Υπ/ντής Όλες τις μέρες και ώρες

3 Βερεράκη Σοφία

ΠΕ01

Πέμπτη

09:50‐10:55

4 Σάρρα Ευθυμία

ΠΕ01

Παρασκευή 12:30‐12:40

5 Κουσκουμπεκάκη Στυλιανή

ΠΕ02

Τρίτη

10:45‐11:50

6 Λαμπράκη Μαρία

ΠΕ02

Τρίτη

09:50‐10:55

7 Μανδαλάκη Αικατερίνη

ΠΕ02

Πέμπτη

09:50‐10:55

8 Νικολιδάκη Ελένη

ΠΕ02

Τετάρτη

09:00‐10:00

9 Παναγή Ανδρούλα

ΠΕ02

Παρασκευή 09:50‐10:55

10 Περοδασκαλάκης Δημήτριος

ΠΕ02

Τρίτη

10:45‐11:50

11 Πολυχρονάκη Μαρία

ΠΕ02

Τρίτη

10:45‐11:50

12 Ρούσσου Βαρβάρα

ΠΕ02

Πέμπτη

10:45‐11:50

13 Περυσινάκη Ειρήνη

ΠΕ03

Πέμπτη

11:40‐12:40

14 Σπυροπούλου Μαρία

ΠΕ03

Τρίτη

09:00‐10:00

15 Τερδήμου Μαρία

ΠΕ03

Τετάρτη

10:45‐11:50

16 Καμπαναράκης Αλέξανδρος

ΠΕ04.01

Τετάρτη

09:00‐10:00

17 Λαμπράκης Εμμανουήλ

ΠΕ04.01

Τετάρτη

09:50‐10:55

18 Μαργαρίτης Αντώνιος

ΠΕ04.02

Τρίτη

09:50‐10:55

19 Κελεφιώτης Δημήτριος

ΠΕ04.04

Τετάρτη

10:45‐11:50

20 Πιτσάκη Μαρία

ΠΕ06

Δευτέρα

11:40‐12:40

21 Στάμου Μαρία

ΠΕ06

Παρασκευή 09:50‐10:55

22 Αμβροσιάδης Παναγιώτης

ΠΕ07

Τετάρτη

11:40‐12:40

23 Χαχλιουτάκης Βασίλειος

ΠΕ09

Πέμπτη

09:00‐10:00

24 Ρινακάκη Ουρανία

ΠΕ11

Πέμπτη

09:50‐10:55

25 Καπετανάκης Αριστείδης

ΠΕ11

Δευτέρα

10:45‐11:50

26 Βελιδάκη Αντιγόνη

ΠΕ13

Τετάρτη

10:45‐11:50

Για την καλύτερη αξιοποίηση της ειδικής
άδειας που δικαιούνται πολλοί γονείς και
κηδεμόνες, στις παρακάτω ημερομηνίες
όλοι οι διδάσκοντες που ανήκουν στο
σχολείο θα είναι διαθέσιμοι μεταξύ 8:10
και 14:00:
9
9
9
9
9

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

ΠΕ01
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ04.02
ΠΕ04.04
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ13
ΠΕ19

05/12/2011
17/01/2012
15/02/2012
15/03/2012
29/04/2011

Ειδικότητες
Θεολόγοι
Φιλόλογοι
Μαθηματικοί
Φυσικοί
Χημικοί
Βιολόγοι
Αγγλικής Γλώσσας
Γερμανικής Γλώσσας
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Νομικοί
Πληροφορικής

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριότητων
1. «Έκδοση σχολικής εφημερίδας ΠΕΙΡΑγΜΑΤΑ» (κ. Νικολιδάκη, κ. Γεωργιάδης)
2. «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: 100 χρόνια από τον θάνατό του» (κ. Πολυχρονάκη)
3. «Η υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου της Γόρτυνας από το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου» (κ. Μανδαλάκη)
4. «Φιλαναγνωσία: Λογοτεχνικοί περίπατοι στην Ελλάδα και Τουρκία» (κ. Ρούσσου)
5. «Από τον Επιτάφιο του Περικλή στα λαϊκά μοιρολόγια της Κρήτης» (κ. Ρούσσου, διασχολικό πρόγραμμα με το 4ο ΓΕΛ)
6. «Λέσχη Μαθηματικής Παιδείας» (κ. Καλυκάκης)
7. «Το ποτάμι της ζωής» (Κ. Κελεφιώτης)
8. «Δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς» (κ. Βερεράκη)
9. «Σχολικά πρωταθλήματα και αθλητική συμπεριφορά» (κ. Ρινακάκη)
Ζητήματα της σχολικής ζωής

Έγκαιρη πρωινή προσέλευση: Το πρόγραμμα του σχολείου ξεκινάει 8.10 π.μ. με την πρωινή συγκέντρωση. Η παρου‐
σία των μαθητών σε αυτήν είναι υποχρεωτική. Είναι και απαραίτητη, αφού τότε γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις
και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για αρκετές λειτουργίες του ημερήσιου προγράμματος. Οι μεταβολές σε ορισμένα
ζητήματα της σχολικής ζωής είναι συνεχείς και η καλή φοίτηση καθώς και η καλή λειτουργία του σχολείου απαιτεί
συνεχή και σωστή ενημέρωση. Πρέπει να σας επισημάνω ότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις πάνω σε
σημαντικά για τους μαθητές ζητήματα επειδή δεν παραβρίσκονταν στην πρωινή συγκέντρωση.
Αργοπορημένη έλευση στην αίθουσα διδασκαλίας: Απαγορεύεται αυστηρά.
Χρήση κινητών: Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση
κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μαθήματος, το κινητό κατάσχεται και φυλάσσεται στο γραφείο της διεύθυνσης
απ’ όπου μπορεί να το παραλάβει ο γονέας /κηδεμόνας. Σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις θα είναι αυστηρές.
Χρήση καπνού, αλκοόλ, εξαρτησιογόνων ουσιών, κ.λπ.: Απαγορεύεται αυστηρά.
Αποχώρηση από το σχολικό χώρο πριν τη λήξη των μαθημάτων: Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την άδεια του κη‐
δεμόνα.
Μηνιαία συνδρομή στις Μαθητικές Κοινότητες: Φέτος έχει καθοριστεί το ποσό του 1 ευρώ ή 2 ευρώ το μήνα, ανά‐
λογα με την απόφαση που έχει λάβει η κάθε Μαθητική Κοινότητα.
Όμιλοι Πρόσθετης Διδασκαλίας
Μάθημα
Άλγεβρα Α΄

Καθηγητής
κ. Περυσινάκη

Ημέρα
Παρασκευή

Άλγεβρα Β΄

κ. Καλυκάκης

Τρίτη

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄
Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ΄
Αγγλικά Γ΄
Αρχαία Β΄
Αρχαία /Λατινικά Γ΄
Λογοτεχνία Θεωρητικής
Κατεύθυνσης Β΄ & Γ΄
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄

κ. Σπυροπούλου
κ. Γεωργιάδης
κ. Πιτσάκη
κ. Νικολιδάκη
κ. Νικολιδάκη

Παρασκευή
Δευτέρα & Τρίτη
Δευτέρα ή Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο

κ. Ρούσσου
Κ. Κελεφιώτης

Ώρα
7η
4.30‐
6.30
8η
7η
8η
2‐4
4‐6

Τόπος
Σχολείο
Γραφεία Μαθηματικής
Εταιρείας
Σχολείο
Σχολείο
Σχολείο
Ιστορικό Μουσείο
Ιστορικό Μουσείο

Έναρξη μετά τα Χριστούγεννα
Τετάρτη

7η

Σχολείο

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική με δικαίωμα αδικαιολόγητων απουσιών μέχρι 50 ώρες ετήσια. Μαθη‐
τής που απουσιάζει κάποιες από τις ώρες του ημερήσιου προγράμματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες
που παίρνει, όπως επίσης και τις απουσίες ολόκληρης μέρας, εφόσον δεν προσκομίσει κατάλληλο δικαιολογητικό.
Δικαιολογητικά γίνονται δεκτά:
α) από νοσοκομεία ή ιατρούς
β) από γονείς ή κηδεμόνες αυτοπροσώπως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχο‐
λείο.
Ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και δύο συνεχόμενες μέρες, αλλά με ανώτατο όριο δέκα (10)
μέρες για όλο το έτος (οι δέκα μέρες είναι ανεξάρτητες ωρών της καθεμιάς, και δεν σημαίνουν 70 (10Χ7) ώρες).
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 ετησίως,
από τις οποίες οι πέραν των 50 είναι δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από Δημόσιο
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Σχολιατρική Υπηρεσία, ή οποιονδήποτε ιδιώτη γιατρό που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της
ασθένειας.
Μαθητές με μη επαρκή φοίτηση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, και επαναλαμβάνουν την τάξη.
Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Καθηγητών με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που
σημείωσε από 114 έως 164 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πέραν των 50 απουσίες του είναι δικαιολογη‐
μένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικα‐
νοποιητική, δηλ. έχει γενικό μέσο όρο των δύο τετραμηνιαίων βαθμών τουλάχιστον 15 πλήρες και διαγωγή κοσμιότατη.
Απουσίες κατά τη διάρκεια πανελλήνιων εξετάσεων δικαιολογούνται μόνο με ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκο‐
μείου, ή άλλου δημόσιου φορέα, θεωρημένο από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο κατατίθεται εντός
τριών ημερών από τη λήξη των εξετάσεων.

