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ΚΚ  ΑΑ  ΝΝ  ΟΟ  ΝΝ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ    ΛΛ  ΕΕ  ΙΙ  ΤΤ  ΟΟ  ΥΥ  ΡΡ  ΓΓ  ΙΙ  ΑΑ  ΣΣ    ΓΓ  ΥΥ  ΜΜ  ΝΝ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΟΟ  ΥΥ    ΑΑ  ΦΦ  ΑΑ  ΝΝ  ΤΤ  ΟΟ  ΥΥ  

ΣΣ  ΧΧ  ΟΟ  ΛΛ  ΙΙ  ΚΚ  ΟΟ    ΕΕ  ΤΤ  ΟΟ  ΣΣ    22  00  2211  --΄́2222  

      Αγαπητέ μαθητή/-τρια, οι κανόνες που θα διαβάσεις παρακάτω είναι η διασφάλιση της 

ελευθερία σου και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου μέσα στο σχολείο που ζεις και φοιτάς. Για το 

λόγο αυτό, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζεις και να μάθεις να τηρείς με ακρίβεια τα παρακάτω:  

• ΚΑΝΕΝΑΣ μαθητής  κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  και για ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ δεν παραμένει εντός των  

τάξεων. Eξέρχεσθε όλοι μαζί  στο χώρο προαυλισμού ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ. Δεν συνωστιζόμαστε 

στις εσωτερικές σκάλες του σχολείου, όταν ανεβαίνουμε στο όροφο, γιατί δεν επιτρέπεται ο 

συνωστισμός σε περίοδο πανδημίας. Μη ανυπακοή στο χώρο προαυλισμού επισύρει ποινές. 

• Οι μαθητές που απαιτείται την επόμενη διδακτική ώρα να μεταφέρουν τα βιβλία τους ή  άλλου είδους  

σχολικά αντικείμενα  για το μάθημα της επόμενης  ώρας (καλλιτεχνικά, Μουσική, Τεχνολογία, Χημεία 

κλπ), ΠΡΕΠΕΙ να τα έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια δύο διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός και η καθυστέρηση στα συγκεκριμένα  μαθήματα. 

• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η ανάβαση και η παραμονή στις εξωτερικές σκάλες του σχολείου, γιατί τίθεται θέμα 

ασφάλειας της  σωματικής σας ακεραιότητας. Δεν περνάμε στα γήπεδα μόνοι μας, από τη σιδερένια 

διαχωριστική πόρτα της δυτικής αυλής, εκτός και μας έχει δοθεί εντολή για κάτι τέτοιο. 

• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αγοράζουμε προϊόντα, όταν έχει χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα (ακόμα και στην 

ώρα της γυμναστικής). 

•  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να παραμένετε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στους εσωτερικούς  χώρους- του 

κάτω και του επάνω ορόφου- για τη δική σας ασφάλεια! 

• Όταν ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε (πάντα αραιωμένοι) τις εσωτερικές σκάλες του σχολείου είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν τρέχουμε δεν σπρώχνουμε και δεν φωνάζουμε. Η συμπεριφορά μας πρέπει 

να  είναι κόσμια προς άπαντες. Επικίνδυνα, θορυβώδη και σαχλά παιχνίδια στο προαύλιο του σχολείου 

απαγορεύονται.  

• Δεν αφήνουμε τα χρήματά μας μέσα στις τάξεις αλλά τα έχουμε πάντοτε μαζί μας (μπορείτε να τα 

φυλάξετε και στο Γραφείο της Δ/νσης). Το σχολείο δεν ευθύνεται για την κλοπή χρημάτων. Αποκλειστικά 

υπεύθυνοι είστε μόνο εσείς. 

• Τα απουσιολόγια τα φέρνουν και τα παίρνουν από τις τάξεις οι καθηγητές της 1ης και της τελευταίας 

ώρας. Οι απουσιολόγοι είναι εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους, καθόσον είναι δημόσια 

έγγραφα!  

• Για το μάθημα της Γυμναστικής η συγκέντρωση γίνεται στη Δυτική αυλή προς την πλευρά του κυλικείου 

και μετά  την προσέλευση του καθηγητή της φυσικής αγωγής μεταβαίνετε όλοι μαζί στα γήπεδα ή στο 

γυμναστήριο του σχολείου ή όπου αλλού σας υποδειχθεί. 
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• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ η επίσκεψη των μαθητών/-τριών στα Γραφεία των Καθηγητών και 

του Δ/ντή. Μπορείτε να απευθύνεστε στους καθηγητές σας (τμήματος, εφημερεύοντες, εκείνοι θα σας 

οδηγήσουν αν είναι απαραίτητο). 

• Τα κινητά τηλέφωνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ στο χώρο του σχολείου (πολύ σοβαρό παράπτωμα επισύρει 

αυτόματα ημερήσια αποβολή και τις άλλες προβλεπόμενες από τη σχολική νομοθεσία κυρώσεις). 

• Δεν επιτρέπεται να προσέρχεσθε το πρωί οδηγώντας μηχανάκι στο χώρο του σχολείου, γιατί αφενός μεν 

δεν έχετε δίπλωμα οδήγησης και θέτετε σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και την οικογένειά σας με πρόστιμο 

και τους άλλους με τραυματισμό. 

• Η πρωϊνή προσέλευση στις 8:10΄ επιβάλλεται. Μη έγκαιρη προσέλευση στις ώρες των μαθημάτων 

επισύρει ποινές (ωριαία απουσία και τις προβλεπόμενες από το Σύλλογο των διδασκόντων ποινές). 

• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το γράψιμο ή οι ζωγραφιές πάνω στα θρανία ή σε τοίχους. Τα θρανία πρέπει να 

παραμένουν καθαρά τόσο στην επιφάνειά τους όσο και από κάτω (χαρτιά, τροφές, μπουκάλια κλπ.)  

• Προσέχουμε τον αύλειο χώρο, τους κήπους με τα φυτά, καθόσον τα φύτεψαν και τα περιποιήθηκαν οι 

συμμαθητές μας. Δεν καθόμαστε επάνω στα τραπέζια των εξωτερικών χώρων του σχολείου και δεν 

βαδίζουμε μέσα στα παρτέρια με τα δένδρα και τα λουλούδια. Κάθε ζημιά που προκαλείται εκτιμάται 

από τη διεύθυνση του  σχολείου και αποζημιώνεται από τους γονείς/κηδεμόνες σας. 

• Δεν μασάμε τσίχλα μέσα στην τάξη. Σε καμία περίπτωση δεν τις πετάμε κάτω (εσωτερικά και εξωτερικά 

του σχολείου), καθόσον καθαρίζονται πάρα πολύ δύσκολα. 

• Δεν παίζουμε παιχνίδια με χαρτιά στο χώρο του σχολείου, γιατί εθιζόμαστε στη χαρτοπαιξία. 

• Σεβόμαστε την αίθουσα που κάνουμε μάθημα, καθώς και τους συμμαθητές και καθηγητές μας. Σε 

καιρούς πανδημίας δεν αγγίζουμε συμμαθητές μας και δεν ανταλλάσσουμε αντικείμενα. Φοράμε με 

ευθύνη μάσκα και πλένουμε τα χέρια μας όπως προβλέπεται. Δεν παρεμποδίζουμε το μάθημα. 

• Πρέπει να μεταφέρετε με ευθύνη τα έγγραφα που σας παραδίνονται από το σχολείο προς τους γονείς 

σας και να τα επιστρέφετε στο σχολείο, όταν αυτό σας ζητείται από τη Δ/νση του σχολείου. 

• Αξιοποιήστε το θεσμό των Μαθητικών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη της δημοκρατικής συμπεριφοράς 

σας. Επιβάλλεται να εξασκείστε στη λήψη αποφάσεων μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. 

• Δεν υποτιμούμε ποτέ συμμαθητή μας για τη χώρα προέλευσής του, τη γλώσσα του, το χρώμα του, τη 

θρησκεία του ή το πρόβλημα υγείας του. Αν υποτιμάτε, βρίζετε ή  χτυπάτε συμμαθητές σας, είναι πολύ 

σοβαρό παράπτωμα, δεν συνάδει με τις αξίες και του σκοπούς της εκπαίδευσης. 

• ΚΟΠΑΝΑ από το σχολείο, επίσης, ισοδυναμεί με την εσχάτη των ποινών. Δεν αποχωρούμε από το 

σχολικό χώρο με φθηνές δικαιολογίες (όλες οι απουσίες μετράνε), γιατί βάζουμε σε ταλαιπωρία τους 

εργαζόμενους γονείς μας. Στα σοβαρότερα περιστατικά επιλαμβάνεται το σχολείο μέχρι να προσέλθουν 

οι γονείς ή οι κηδεμόνες σας. 

• ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ από το σχολείο  αναλγητικά (Depon, Panadol, ασπιρίνες κ.λ.π). Αν κάποιος μαθητής 

παίρνει τέτοια σκευάσματα, καλό θα είναι να υπάρχουν στην τσάντα του, από το σπίτι.  

• ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ: α) σε ώρα μαθήματος να  απευθύνεστε στον διδάσκοντα καθηγητή, β) σε 

ώρα διαλείμματος στους εφημερεύοντες καθηγητές και γ) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα στον υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματός σας. Όπως προαναφέρθηκε, στο διευθυντή ή στον υποδ/ντή του σχολείου θα 

απευθύνεστε μόνον, όταν οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να δώσουν λύση στο πρόβλημά σας.  

• Όλοι οι μαθητές - χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση - να ξέρετε πως έχετε την αγάπη, το ενδιαφέρον και τη 

μέριμνα του σχολείου να σας συμπαρασταθεί και να σας βοηθήσει σε κάθε σας πρόβλημα, αρκεί να μας 

το γνωστοποιήσετε έγκαιρα. 

                                                                                 Σας ευχόμαστε καλή & ευλογημένη σχολική χρονιά! 

                                                                                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                                                                                 ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ            
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   Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα, 

 

Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς 

και νόμους, έτσι και το σχολείο λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανονισμών που διασφαλίζουν την ομαλή 

λειτουργία του, πόσο μάλλον σε καιρούς παγκόσμιας πανδημίας!  Ήδη οι μαθητές/τριες  έχουν ενημερωθεί 

σχετικά με τον «κανονισμό του σχολείου» και οφείλουν να τον τηρούν απαρέγκλιτα. Καλό θα είναι οι 

αρχές και οι παροτρύνσεις του κανονισμού να συζητηθούν και στο σπίτι του μαθητή/τριας με τους γονείς 

του/της. 

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και την αποτελεσματική διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σας ενημερώνουμε πως: η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής 

κατάστασης των μαθητών/-τριών μας είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αφού 

βοηθά να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.  

Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων όσον αφορά τα παιδιά σας πάνω σε θέματα υγείας, μαθησιακές 

δυσκολίες και θέματα συμπεριφοράς κρίνεται απολύτως αναγκαία (αυτό θα γίνεται πλέον με τηλεφωνικά  

ραντεβού, δια ζώσης με δήλωση στην edupass, αφού προηγηθεί self test ή με τα προβλεπόμενα σύμφωνα με  

την εκπαιδευτική νομοθεσία ηλεκτρονικά μέσα). 

Επιβάλλεται να ανανεώσετε σταδιακά τις εγγραφές των παιδιών σας (όλες οι τάξεις με ραντεβού)  δίνοντάς 

μας περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά σας. Οι μέρες και οι ώρες, καθώς και ο τρόπος της 

ενημέρωσή σας από τους εκπαιδευτικούς για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών/-τριών 

θα σας γίνει σύντομα γνωστή, αφού  τοποθετηθούν πρώτα όλοι οι εκπαιδευτικοί και παγιωθεί το σχολικό 

ωρολόγιο πρόγραμμα (μπορεί να γίνει και με τηλεφωνικό ραντεβού). 

Η φοίτηση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι τακτική. Το σύνολο των απουσιών δεν  πρέπει  να 

υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) για να θεωρηθεί η φοίτηση επαρκής. Διαφορετικά  ο μαθητής/-

τρια επαναλαμβάνει την τάξη. Εσείς δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε  απουσίες, όπως παλιότερα, παρά 

μόνο με γνωμάτευση νοσοκομείου ή γιατρού (τώρα λόγω της πανδημίας). Υπάρχουν και άλλες ειδικές 

περιπτώσεις μη προσμέτρησης απουσιών όπως: π.χ. πανελλήνια αθλήματα, πρωταθλήματα, διαγωνισμοί  

κλπ. 

Η φετινή σχολική χρονιά της πανδημίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και σε περίπτωση ασθενείας του παιδιού 

σας (δυσκολία στην αναπνοή, μυαλγίες, ρίγος, πονοκέφαλος, δυσκαταποσία, ρινική καταρροή/συμφόρηση, 

ναυτία/έμετος, κοιλιακός πόνος/διάρροια) ο γιατρός επιβάλλεται να το εξετάζει και να ενημερώνεται η 

Σχολική Μονάδα το συντομότερο δυνατόν χωρίς χρονοτριβή! Η χρήση της προστατευτικής μάσκας και 
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οι κανόνες υγιεινής του ΕΟΔΥ είναι ισχυρά μέτρα προστασίας, αρκεί να τηρούνται σχολαστικά και η 

υγειονομική «γραμμή» σχολείου-οικογένειας να είναι ανοιχτή και ενιαία.  

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη χωρίς προστατευτική μάσκα και ο μαθητής στην περίπτωση 

αυτή οφείλει να παραμένει σε ειδικό χώρο του σχολείου (στο θέατρο) μέχρι την παραλαβή του από τον 

κηδεμόνα του και σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία λαμβάνει όλες τις ημερήσιες απουσίες. Το 

σχολείο μέσα στην τάξη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα 

μάσκας», ώστε να αποφορτίζονται και να ενισχύεται η σωστή της χρήση. Τα self test επιδεικνύονται κάθε 

Τρίτη και Παρασκευή απαρέγκλιτα, αφού  δηλωθούν στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr. Η σχολική κάρτα 

εκτυπώνεται (δύναται και χειρόγραφα) και προσκομίζεται στο σχολείο για έλεγχο από τον καθηγητή της 1ης 

ώρας) 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης Διδακτικών Επισκέψεων και Περιπάτων (ανά τμήμα επιτρέπονται 

τηρουμένων των μέτρων για τον covid-19) ) ο μαθητής ο οποίος δεν λαμβάνει μέρος, χρεώνεται απουσίες, 

τόσες όσες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά την ημέρα της μετακίνησης (το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 

και στις σχολικές εορτές). Αν αυτές οι μετακινήσεις πρόκειται να γίνουν με μεταφορικό μέσο και εσείς δεν 

εγκρίνετε την συμμετοχή του παιδιού σας δεν καταχωρίζονται απουσίες. Στην περίπτωση, όμως, αυτή το 

παιδί προσέρχεται κανονικά στο σχολείο και απασχολείται με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που 

καταρτίζει η διεύθυνση  του σχολείου. 

 Για την  τακτική  παρακολούθηση της φοίτησης του παιδιού  σας ευθύνεται εξ΄ολοκλήρου ο κηδεμόνας 

του που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για  τη φοίτησή του. Αυτός ενημερώνει άμεσα το σχολείο για τυχόν 

αναπόφευκτη και σοβαρή απουσία του. Το Υπουργείο Παιδείας  έχει μεριμνήσει  με  ειδική ηλεκτρονική  

πλατφόρμα να καταγράφει τις καθημερινές απουσίες των μαθητών, προκειμένου οι γονείς να 

ενημερώνονται από το  σχολείο μέσω e-mail ή sms για τις απουσίες των παιδιών τους. Καλείστε, λοιπόν 

(αν δεν το έχετε ήδη κάνει)  να προσέρχεστε (με ραντεβού) ή να τηλεφωνείτε στο σχολείο δίνοντας ή 

επικαιροποιώντας τα στοιχεία  αυτά (διεύθυνση,  e-mail, τηλέφωνο). Αυτός θα καθιερωθεί  πλέον ως ο 

προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας μας και η ιστοσελίδα του σχολείου τακτικά θα γίνεται δέκτης 

χρήσιμων δημοσιεύσεων που θα σας αφορούν άμεσα. Γι΄αυτό το λόγο πρέπει να παρακολουθείτε  

τακτικά το e-mail που έχετε δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο). 

Κανείς αργοπορημένος μαθητής/τρια δεν προσέρχεται  το πρωί στο σχολείο μετά τις 08:10΄ (άρξη της 

πρώτης ώρας) χωρίς κυρώσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, γιατί προκαλείται αναστάτωση και ο ίδιος και οι 

υπόλοιποι μαθητές διδάσκονται στην ανευθυνότητα. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται ενέργειες 

παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπου και επιβάλλονται (Εφημ. Κυβ. τευχ.β΄, 10645/ΓΔ4 αρθρ. 29, Παραγρ. 4). 

Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν εντός του σχολικού χώρου στην κατοχή τους κινητά 

τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων 

εικόνας και ήχου (ούτε στους περιπάτους και στις διδακτικές επισκέψεις). Το σχολείο διαθέτει τηλέφωνο 

προς χρήση των μαθητών. Το κάπνισμα επίσης, θεωρείται σοβαρό παράπτωμα στο σχολικό περιβάλλον. 

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο σοβαρού παιδαγωγικού ελέγχου και 

αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις που ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει αποφασίσει, 

στηριζόμενος στη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία. 

 Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά αυτής 

της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση είναι ό,τι ταιριάζει 



με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις (είναι προφανείς) οι εκπαιδευτικοί σε 

συνεργασία με τους γονείς και τους εκπροσώπους των Μαθητικών Συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να 

επέμβουν. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι χώρος ενδυματολογικής επίδειξης! 

Οι μαθητές/-τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να προσκομίσουν την απαραίτητη ιατρική  

γνωμάτευση συμμετοχής τους στο μάθημα (Α.Δ.Υ.Μ.). Επιβάλλεται να φορούν ειδική αθλητική φόρμα, 

αλλιώς σημειώνεται απουσία (μέχρι τέλος Σεπτέβρη). Μετά την ως άνω ημερομηνία κανένα Ατομικό 

Δελτίο Υγείας Μαθητή δεν θα γίνεται δεκτό. Σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς ο Σύλλογος 

Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) 

αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών και ε) αλλαγή 

σχολικού περιβάλλοντος σε συμπεριφορές που δεν επιδέχονται βελτίωση (άρθρο 31). Η αναγραφή της 

διαγωγής του μαθητή αναγράφεται πλέον στους τίτλους σπουδών που εκδίδονται από το σχολείο, 

γι΄αυτό το λόγο οι μαθητές/τριες πρέπει να συμμορφώνονται  με τις σχολικές επιταγές για να τύχουν καλού 

χαρακτηρισμού διαγωγής, η οποία πλέον αναγράφεται και στους τίτλους σπουδών τους. 

Κλείνοντας, να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για μια δημιουργική και ευλογημένη  σχολική 

χρονιά και να σας υπενθυμίσουμε πως σε καιρούς οικονομικά δύσκολους η ετήσια συνδρομή σας (10€) 

προς το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας - από τον οποίο εκπροσωπείστε επάξια - θα ήταν 

μεγάλη οικονομική ανάσα για τις ανάγκες του σχολείου. Τα χρήματα αυτά, τελικά, επιστρέφονται στα ίδια 

τα παιδιά σας, μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής και  των άλλων παροχών του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων.     

 Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, μην διστάσετε να μας 

τηλεφωνήσετε.  

 

                                                                                                  Με τιμή, για το Σύλλογο των Διδασκόντων 

                                                                                                        

                                                                                                 
                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                 



 

   Μ         Α         Θ         Η         Μ         Α         Τ          Α 
A΄  Ο Μ Α Δ Α Β΄  Ο Μ Α Δ Α Γ΄  Ο Μ Α Δ Α 

1)Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

(Γλωσσική Διδασκαλία & Νεοελληνική 

Λογοτεχνία)  

2)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά 

Κείμενα από Μετάφραση) 

3) Βιολογία 

4) Μαθηματικά 

5) Φυσική 

6) Ιστορία 

7) Αγγλικά 

1) Χημεία 

2) Γεωλογία-Γεωγραφία 

3) Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 

4) Θρησκευτικά 

5) Δεύτερη ξένη γλώσσα  

6) Οικιακή Οικονομία  

7) Τεχνολογία – Πληροφορική 

1) Μουσική -Καλλιτεχνικά 

2) Φυσική Αγωγή 

  

 
 

 
 
 

 
 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Μ Α Θ Η Τ Η  [Ν. 4823-03-08-21, Τεύχ. Α΄Αριθμ. Φύλ. 136] 

Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα που διδάχθηκε  λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εφόσον ο διδάσκων/ουσα δεν  διαθέτει επαρκή στοιχεία αξιολόγησης 

1.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  (ερωτήματα-απαντήσεις, συμβολή, επιμέλεια, δεξιότητες, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία,συνεργασία),  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (στο σχολείο, στο σπίτι) 3. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ (ατομικές ή ομαδικές) 4.  ΩΡΙΑΙΕΣ &  ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (η παρουσίαση ατομικών ή ομαδικών ή διαθεματικών 

εργασιών ή αξιοποίηση  των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. 

 Ένα (1) διαγώνισμα  στο  Α΄ & Β΄ τετράμηνο  

α) προειδοποιημένο (σε ανακεφαλαίωση 

ευρύτερης Δ.Ε. ή β) απροειδοποίητο, αν 

καλύπτει την ύλη  του αμέσως προηγούμενου 

μαθήματος [ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μόνο ένα (1) την μέρα 

και μέχρι  τρία (3) την εβδομάδα] 

 Αντί του παραπάνω διαγωνίσματος δύναται 

εναλλακτικά  να εφαρμόζονται οι μέθοδοι που 

τονίστηκαν παραπάνω (εργασίες ομαδικές 

ατομικές, ανεστραμμένη τάξη κλπ). 

 Ολιγόλεπτα test με ή χωρίς προειδοποίηση 

 Ένα (1) διαγώνισμα  στο  Α΄ & Β΄ τετράμηνο  

α) προειδοποιημένο (σε ανακεφαλαίωση 

ευρύτερης Δ.Ε. ή β) απροειδοποίητο, αν 

καλύπτει την ύλη  του αμέσως προηγούμενου 

μαθήματος [ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μόνο ένα (1) την μέρα 

και μέχρι  τρία (3) την εβδομάδα] 

 Αντί του παραπάνω διαγωνίσματος δύναται 

εναλλακτικά  να εφαρμόζονται οι μέθοδοι που 

τονίστηκαν παραπάνω (εργασίες ομαδικές 

ατομικές, ανεστραμμένη τάξη κλπ). 

  Στην Πληροφορική στο β΄ τετράμηνο 

υποχρεωτικά εκπόνηση ατομικής συνθετικής 

εργασίας. 

 Ολιγόλεπτα test με ή χωρίς προειδοποίηση 

 Δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία. 

Ολιγόλεπτα test με ή χωρίς προειδοποίηση (ο αριθμός 

και η συχνότητα τους επαφίεται στον καθηγητή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ [01-15 ] 
 



 

 

 

 

                  ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
1. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα λόγω 

ασθενείας ή λόγω άλλου κωλύματος εξετάζεται 

άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου [Αδικαιολόγητη 

απουσία παίρνει 01(«μονάδα») από το Σ.Δ.]   
2. Μαθητής που εγκαταλείπει την εξέταση λόγω 

ασθένειας, αν δεν προσέλθει (αιτιολογημένα) την 

επαν-ορισθείσα ημέρα εξέτασης προσέρχεται το 

Σεπτέμβριο γραπτώς σε όσα μαθήματα της Ομάδας 

Α΄ δεν έδωσε. Ο Σ.Δ.τότε δεν προβαίνει σε έκδοση 

αποτελέσματος γι΄αυτόν στο τέλος Ιουνίου. Οι 

κηδεμόνες καταθέτουν: α) αίτηση και β)  Υ.Δ.  εντός 

δύο (02) ημερών από την έκδοση των 

αποτελεσμάτων για την κατά Σεπτέμβριο εξέταση. 

3. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δίδονται δύο 

(02) μέρες για αναβαθμολόγηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν έχει Γ.Μ.Ο βαθμών ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δεκατρία (13). Μαθητής παραπέμπεται  το Σεπτέμβρη στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων 
αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει Β.Ε.Ε. μικρότερο από δέκα (10) σε 
περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν παραπέμπεται αλλά επαναλαμβάνει την τάξη. 

1. Μαθητές που εξετάσθηκαν προφορικά λόγω αναπηρίας ή  ειδικών εκπ/κών αναγκών μπορούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση  από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου από  

2/μελή επιτροπή που ορίζει ο δ/ντής του σχολείου. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε δυο (2) μέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων με (α. αίτηση και β. παράβολο). 

Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01-10 

Π Ρ Ο ΦΟ Ρ Ι ΚΕ Σ  &  ΓΡ Α Π Τ Ε Σ   

(2/μελής επιτροπή και για τα 02 είδη 

εξέτασης από Δ/ντή)  

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  

(2/μελής επιτροπή από Δ/ντή) 

Μετά και από τις επαναληπτικές εξετάσεις (02 μέρες για αναβαθμολόγηση)  μαθητής της Α΄, Β΄&  Γ΄ τάξης δεν περάσει    ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Α Ν Α Γ Ρ Α ΦΗ  Χ ΑΡ ΑΚ ΤΗ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ι Α Γ ΩΓ Η Σ  Σ Τ Ο Υ Σ  Τ Ι Τ ΛΟ Υ Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν :  Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών πλέον αναγράφεται στους 

τίτλους σπουδών (απολυτήρια, πτυχία, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά πτυχίων και λοιπά αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών! 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

(αφού φοίτησαν δυο χρόνια πλήρη & συνεχή σε ξένα σχολεία του εξωτερικού) 

 

 
ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

(αφού φοίτησαν δυο χρόνια πλήρη & συνεχή σε ξένα σχολεία του εξωτερικού) 
[Τα ίδια ισχύουν και για μαθητές που φοίτησαν για ένα (1) πλήρες και συνεχές έτος σε ξένο σχολείο του 

εξωτερικού και βρίσκονται στο 1ο έτος φοίτησής τους σε ελληνικό Γυμνάσιο] 

α. δεν βαθμολογούνται: «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία» και 

«Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία». 

β. εξετάζονται προφορικά: «Μαθηματικά», «Φυσική» και «Ιστορία», 

«Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο στα τετράμηνα όσο και κατά τις 

προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. 

γ. εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια 

των τετραμήνων. 

Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται: 

i) όταν έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 

οκτώ (8) ή 

ii) όταν έχουν Γ.Μ.Ο. βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον έντεκα 

(11). 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή 

απόλυσης οι μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται στη β΄ 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο 

βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από οκτώ (8). 

 

α. προφορικά: «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία» τόσο κατά τη 

διάρκεια των 4μήνων όσο και στις εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ 

(8), 

β. προφορικά: «Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια 

των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με 

βαθμολογική βάση το οχτώ (8). 

γ. γραπτά: «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο 

κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή 

απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα (10). 

δ. προφορικά: στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με 

βαθμολογική βάση το δέκα (10). 

Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται: 

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα: «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία» και «Νέα 

Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οχτώ (8) και σε 

καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή 

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12). 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης οι μαθητές της 

Α΄ Β΄ & Γ΄ παραπέμπονται στη β΄εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα που ο 

Β.Ε.Ε. < από τα αριθμητικά όριο της παραγρ. ι΄ 

 

 

 
                                                                                                                                                                              ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ 

     Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

