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ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 Είναι απαραίτητο για τους μαθητές/τριες να παρακολουθούν 

ανελλιπώς το πρόγραμμα διδασκαλίας. Μπορούν να 
πραγματοποιήσουν μέχρι 114 απουσίες το διδακτικό έτος. Από 
αυτές τουλάχιστον οι 50  πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Κάθε 
μαθητής – μαθήτρια δεν μπορεί να σημειώσει πάνω από 64 
αδικαιολόγητες απουσίες το διδακτικό έτος.  

 Κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται ως απουσία.  

 Η δικαιολόγηση γίνεται: Α)με αίτηση-δήλωση του κηδεμόνα για 
μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες και μέχρι δέκα ημέρες το χρόνο. 
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ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Β) Απουσία τριών ή περισσότερων συνεχόμενων ημερών χρειάζεται 
δικαιολογητικό από γιατρό.  

 Η δικαιολόγηση γίνεται μετά την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο 
και μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. Απουσία στη διάρκεια του ωραρίου 
διδασκαλίας ΔΕΝ επιτρέπεται παρά μόνο με άδεια της Διεύθυνσης.  

 Ωριαίες απουσίες χωρίς άδεια ή απουσίες λόγω ποινών ΔΕΝ 
δικαιολογούνται. 
 

 Όταν ο μαθητής συμπληρώσει τον αριθμό των 30 απουσιών, ο 
γονέας-κηδεμόνας ενημερώνεται από το σχολείο με επιστολή και στη 
συνέχεια η ενημέρωση γίνεται κάθε μήνα, επίσης με επιστολή.  
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Η φοίτηση στο Γυμνάσιο 
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 Σχολικό και διδακτικό έτος  
• Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 

λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.  
• Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 

λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.  
• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία 

των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.  
• Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές 

περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. 
•  Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου 

έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 
21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.  



 

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο  

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις 
ομάδες.  

Ομάδα Α’:  

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  

(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),  

2) Μαθηματικά,  

3) Φυσική,  

4) Ιστορία 

Τα μαθήματα της Α’ Ομάδας εξετάζονται γραπτά στις Απολυτήριες και 
Προαγωγικές Ανακεφαλαιωτικές Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου  
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Ομάδα Β΄:  

 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 

Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-
Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη 

γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.  

Ομάδα Γ’:  

1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – 
Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από 
τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του 

Γυμνασίου.  
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Διαδικασία αξιολόγησης  

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:  

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 
συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:  

 η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει,  

οι απαντήσεις που δίνει),  

 η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη,  

 η συνεργασία του με συμμαθητές,  

 η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, από την οποία ο 
εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, 
τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες , την κριτική σκέψη, 

τη δημιουργικότητα κτλ.,  

 οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο 
σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,  

 οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες  

 οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,  

 οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).  
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Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:  

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική 
ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.  

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο 
μάθημα.  

 Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.  

 Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. 

Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται 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.  

 Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.  
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Βαθμός ετήσιας επίδοσης  

Γενικός βαθμός προαγωγής (βάση) στο Γυμνάσιο είναι το Δέκα (10) ενώ το Άριστα είναι 
το Είκοσι (20). 

 Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας 
επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των 
βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και 

της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.  

 Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης 
ομάδας (Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών 

είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του 
δεύτερου τετραμήνου.  
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Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,  

 όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 
δέκα (10),  

 όταν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα 
της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) τουλάχιστον οκτώ (08), και 

έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 
δώδεκα (12).  

 Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή 
απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση 

στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι 
μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές 

υλοποιείται από το σχολείο πρόγραμμα υποστηρικτικής 
διδασκαλίας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα 

με τις ανάγκες των μαθητών.  
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 Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και 
Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την 

τάξη.  

 Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης 
δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε 

επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων 
τον Σεπτέμβριο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 

επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε 
εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους.  
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Εκπαιδευτικές - Διδακτικές Επισκέψεις 
 Ενσωματώνονται, εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (άρθρο 7 

παρ. 1 Ν. 2525/1997) στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές 
πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του 
σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του 
αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών 
διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου 
σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με 
τον τρόπο τούτο η εμπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και το Σχολείο 
ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία.  
 
Διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, 
θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα 
κ.τ.λ., κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά 
περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, σύμφωνα και με τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας, ιστορικά 
αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες, Επιμελητήρια, 
Επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, δημόσιους οργανισμούς, 
εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, Δ/νσεις Νομαρχιών. 
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Εκπαιδευτικές - Διδακτικές Επισκέψεις – 

Σχολικοί Περίπατοι με Λεωφορείο 
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                 ΙΩΑΝΝΙΝΑ      /   /2017           

 

                                               ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

…………..υπογραφόμεν……………………………………………………………………κηδεμόνας                                                      
τ… ……………………………………………………………………………………………μαθητ……της………(….)  τάξης 
του………………………………………………………………………………………………………………,δηλώνω 
υπεύθυνα, ότι επιτρέπω στ…. ανωτέρω  μαθητ…. να πάρει μέρος   στην εκπαιδευτική 
εκδρομή του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με την  υπ’  αριθμ. 
33120/ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ. 681/ τ. Β’΄/ 6-3-2017 Υ.Α. στις ……………………………  
στ……………………………….. …………………………………………………………….. 

Δηλώνω  επίσης   ότι έχω ενημερωθεί  εγγράφως  για το αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής-μετακίνησης και για τις υποχρεώσεις των μαθητών και συμφωνώ για  τη πιστή 
τήρησή του .  

                                                                                                                              
                                                                     ……  δηλ…..  

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες που δεν θα συμμετάσχουν στην μετακίνηση, υποχρεούνται 
να παραμείνουν στο Σχολείο και να ακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. 
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Σχολικός Κανονισμός 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου  
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