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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες 
 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021 μαζί με τις ευχές μας για καλή και δημιουργική χρονιά, 

υγεία και πρόοδο, θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του 

σχολείου και ευελπιστούμε και στη δικιά σας συνεργασία για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων αυτής της 

ιδιαίτερης περιόδου που διανύουμε. 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν γίνει οι 

κατάλληλοι σχεδιασμοί για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

μας και του ΕΟΔΥ. 

Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η τήρηση σχετικών νόμων και η εφαρμογή 

υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, καθώς και ο Κανονισμός του σχολείου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Λόγω των μέτρων που ισχύουν: 

Η καθιερωμένη συνάντηση για ενημέρωση που γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς δεν θα 

πραγματοποιηθεί. 

Επίσκεψη στο σχολείο θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, μετά από σχετική συνεννόηση (τηρείται 

βιβλίο επισκεπτών για ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος). 

Η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες, εκτός από τηλεφωνική, θα γίνεται και με αποστολή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και SΜS και για το λόγο αυτό απαιτείται επικαιροποίηση αυτών σε 

περίπτωση που υπάρχει αλλαγή ή εάν δεν λαμβάνετε τα μηνύματά μας. 

Η επικοινωνία με το σχολείο θα γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), όπου θα 

αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα, ο/η μαθητής/τρια και το τμήμα. 

Επιπλέον προτείνεται να επισκέπτεστε τακτικά το  Δικτυακό τόπο μας που είναι πάντα ενημερωμένος με 

όλα τα τρέχοντα ζητήματα. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ,ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ 

  Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου (10' πριν χτυπήσει το 

κουδούνι),παραβρίσκονται στην πρωινή θερμομέτρηση και εισέρχονται  με ησυχία και τάξη. 

 Εφ' όσον καθυστερήσουν οφείλουν να περάσουν από τη Διεύθυνση, προκειμένου να πάρουν άδεια να 

εισέλθουν στην τάξη τους. Αν δεν γίνουν δεκτοί στην τάξη παίρνουν απουσία που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 

Μαθητής γίνεται δεκτός μόνο αν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του ή προσκομίσει σχετικό σημείωμα του 

κηδεμόνα στο Δ/ντη που να δικαιολογεί επαρκώς την αργοπορία(πχ επίσκεψη σε γιατρό).  



Αν μαθητής που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου απουσιάσει αυθαίρετα από κάποιο μάθημα η απουσία 

του θεωρείται σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 

   1 .Από το σχολείο 

   Η έξοδος μαθητών από το σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων χωρίς 

άδεια απαγορεύεται και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι 

πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές(2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ). 

   Άδειες εξόδου πριν το τέλος το μαθημάτων δίνονται μόνο συνοδεία κηδεμόνα και έπειτα από 

συνεννόηση του κηδεμόνα με τη Διεύθυνση.  

   2.Από την τάξη 

   Η έξοδος από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και 

μόνο κατόπιν άδειας του καθηγητή.  

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Οι καπνίζοντες εντός 

σχολικού χώρου δηλώνουν με αυτή τη συμπεριφορά ότι δε σέβονται τους νόμους και η παράβαση αυτή θα 

επιφέρει αυστηρότατες κυρώσεις. 

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών στο σχολείο(Γ2/132328/7-12-06 απόφαση ΥΠΕΠΘ).Δεν 

επιτρέπεται η χρήση κινητών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων(πχ MP3 player) σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται επαρκώς από τα τηλέφωνα που διαθέτει το σχολείο. 

Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει κινητό τηλέφωνο πρέπει να το έχει απενεργοποιημένο και μέσα 

στην τσάντα του. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση κινητού, το κινητό θα παραδίδεται στη Διεύθυνση και 

θα παραλαμβάνεται μόνο από τον κηδεμόνα. 

Η χρήση κινητών ή άλλων μέσων καταγραφής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως όταν 

προσβάλλει άλλους μαθητές ή καθηγητές ή και οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας ή δυσφημεί με 

οποιονδήποτε τρόπο το σχολείο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις(έως και αλλαγή σχολικού 

περιβάλλοντος).Ειδικότερα για περιπτώσεις παραπτωμάτων που εμπίπτουν σε παράβαση ποινικού δικαίου σε ό,τι 

αφορά τη χρήση του διαδικτύου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. 

 

ΦΘΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Οι μαθητές έχουν χρέος να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή(πόρτες, παράθυρα,πίνακες, 

θρανία ,καρέκλες, κουρτίνες κλπ) και να τα διατηρούν καθαρά με δική τους ευθύνη. Η φθορά σχολικής περιουσίας 

είτε σκόπιμα είτε από αμέλεια υποβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον. 

Οι φθορές και οι βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία εκτός από χρέωση τυχόν ζημιών αντιμετωπίζονται 

και ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να έχουν ευγενική συμπεριφορά απέναντι στου καθηγητές, στους 

συμμαθητές τους και σε όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του σχολείου. Απαγορεύονται οι διαπληκτισμοί και 

θα ελέγχεται αυστηρότατα κάθε πιθανή χρήση βίας. 

 Σε περίπτωση που μαθητής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τους συμμαθητές του οφείλει να 

απευθύνεται στου καθηγητές και στη Διεύθυνση για να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις και να 

λύνονται τα όποια προβλήματα με διάλογο. 

 Πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με επιμέλεια και σοβαρότητα και φροντίζουν για τη 

διατήρηση ησυχίας και ηρεμίας στην τάξη, ώστε να διασφαλίζεται σωστό παιδαγωγικό κλίμα. 

 Μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή του κατά την ώρα του μαθήματος(ωριαία αποβολή) είναι 

υποχρεωμένος να το αναφέρει στη Διεύθυνση. 

 Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμένουν στις αίθουσες ή στους διαδρόμους 

αλλά κατεβαίνουν στο προαύλιο και οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. 

Παραμένουν εντός κτηρίου μόνο σε περιπτώσεις άσχημων καιρικών συνθηκών. 

 Πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα 

παράθυρα και στα κάγκελα της αυλής και του κλιμακοστασίου. 

 Η μετακίνηση των μαθητών από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο κατά τη διάρκεια του ημερησίου 

προγράμματος πρέπει να γίνεται έγκαιρα και αθόρυβα. 

Οφείλουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις βρύσες και στις τουαλέτες. 

 Δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα και κυρίως κινητά παρά από τα 

απολύτως αναγκαία. Αντικείμενα άσχετα με τα μαθήματα απαγορεύονται εντός σχολικού χώρου. 

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

 
1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι 

κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 

στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει 

στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό (e - m a i l ,  τηλέφωνο). Η γνωστοποίηση 

του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που 

προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης. 

2) Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

των μαθητών/τριών (όριο 114 απουσίες). 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19  

Ακολουθείται κατά γράμμα το πρωτόκολλο ενεργειών του ΕΟΔΥ 

(Σας παραθέτουμε κάποια βασικά αποσπάσματα) 

 

 

• Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του 

σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. 

• Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19 όταν είναι στο σχολείο, ακολουθείται 

το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19. 

• Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του 



θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική 

διάγνωση, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ' οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό 

ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο 

συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-

yportoy-kroysmatos-sto-spiti/) 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή 

ενημερώνει άμεσα την διευθύντρια της σχολικής μονάδας για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο. 

 

Όσον αφορά στο άτομο με επιβεβαιωμένο COVID-19: 

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου 

από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς 

τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο 

ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του 

θεράποντος ιατρού) εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ. 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό 

Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την 

πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του - καθώς 

αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. 

Εν αναμονή του αποτελέσματος του μοριακού τεστ 

• Το ύποπτο περιστατικό παραμένει σε κατ' οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η 

κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο) έως την έκδοση του αποτελέσματος και η περαιτέρω  

διαχείριση θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα. 
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών 

1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με 

απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

2. Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη 

προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. 

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση 

μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι : 

1. https://eody.gov.gr/ 

2. https://covid19.gov.gr/ 
 

  



Κατά την λειτουργία του σχολείου 

• Σε κάθε αίθουσα υπάρχει αντισηπτικό όπως φυσικά κρεμοσάπουνα και αντισηπτικά στις τουαλέτες για χρήση 

(η σπατάλη και αδικαιολόγητη χρήση των θα ελέγχεται). 

• Κανένας μαθητής δεν παραμένει στο εσωτερικό του κτιρίου στα διαλείμματα (κατεβαίνει και ανεβαίνει μαζί με 

τον εκπαιδευτικό) στο τμήμα του. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών στα διαλείμματα είναι ανοιχτά για να εξασφαλίσουμε τον 

κατάλληλο εξαερισμό. Για το λόγο αυτό και παρόλο που κανένας μαθητής δεν παραμένει σε κάποιο τμήμα, 

δεν επιτρέπεται να αφήνουν στις αίθουσες χρήματα ,αντικείμενα αξίας και κυρίως κινητά τηλέφωνα. 

• Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις 

προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις και υπουργικές αποφάσεις. 

Για το σχολικό έτος 2020-21 

Εκδρομές - Επισκέψεις 

Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικές εκδηλώσεις, 
σχολικά πρωταθλήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να 
διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

Σχολικοί εορτασμοί 

Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος. 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2020-21 
 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ 
Α1 ΤΣΙΡΟΣ Β1 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ Γ1 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 

Α2 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Β2 ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ Γ2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ 

Α3 ΓΚΟΡΤΣΑΛΗ Β3 ΠΑΠΠΑ Γ3 ΤΥΜΠΑ 

Α4 ΚΟΚΟΝΑ Β4 ΚΟΝΤΟΥ Γ4 ΚΑΡΡΑΣ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής: 

1) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: 

Ομάδα Α' 

        1.Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία. 
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 
Μετάφραση.  
3. Ιστορία. 
4. Μαθηματικά.  
5. Φυσική. 
 6. Βιολογία. 
7. Αγγλικά. 



2) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:  

Ομάδα Β' 

1. Γεωλογία-Γεωγραφία. 
2.  Χημεία. 
3.  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 
4. Θρησκευτικά. 
5.  Δεύτερη ξένη γλώσσα.  
6. Τεχνολογία - Πληροφορική. 
7. Οικιακή Οικονομία. 

3) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: 

Ομάδα Γ' 

1. α. Μουσική-Καλλιτεχνικά. 
2. Φυσική Αγωγή. 

Στα μαθήματα της Ομάδας Α' και της Ομάδας Β' διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 

διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο 

τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β' μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής 

δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής 

έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια 

του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής 

δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ' δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή 

δοκιμασία. 

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α' διεξάγονται σε 

εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου. 

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα 

μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία 

και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του 

μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος 

βαθμολόγησης των δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εξέταση αυτή θέμα. 

 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προανωνής ή απόλυσης, 

1) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή 
2) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη 

δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του 

είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν 

πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης 

μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή 

απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. 

 



Για τα μαθήματα της Ομάδας Α' οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική 

εξέταση προηγείται της γραπτής. 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β' και της Ομάδας Γ' οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. 

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α' και Β' τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή 

μαθητής της Γ' τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβάνει την τάξη. 

 Φοίτηση μαθητών/τριών 

1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους κι από 

την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

3) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 

1. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει 

το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

2. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από 

όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

3. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα 

ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε 

περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η 

συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές 

δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 

συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν 

ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες. 

 

 
Ελπίζουμε ότι η συνεργασία μας θα είναι και φέτος άριστη, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες. 
Για την επικοινωνία μας:  τηλ Δ/νσης 210-4523189 
                                         τηλ.γρ.καθηγητών 210-4523198 
                            e-mail:mail@1gym-kallip.att.sch.gr 

 
 

Η Διευθύντρια κ.Τάγαρη- Διαμαντάκου Μ.  
και ο Σύλλογος Διδασκόντων  

1ου Γ/σίου Καλλίπολης 


