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ΕΙΑΓΩΓΗ  

Ο Εσωτερικός  Κανονισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής της σχολικής 

μονάδας. Είναι εναρμονισμένος προς την ισχύουσα  Εκπαιδευτική 

Νομοθεσία και καθορίζει τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του χολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που 

βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον 

δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους 

γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του χολείου. Η ακριβής 

τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του 

χολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των 

γονέων/κηδεμόνων.  Ανατροφοδοτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα , 

ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, και να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του χολείου. 

Οφείλει να δίνει στον όρο «σχολική πειθαρχία» δημοκρατικό περιεχόμενο 

και να τον αναδεικνύει σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου 

δημοκρατικού σχολείου. Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 

παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας κάθε ατόμου. 

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, 

όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας 

αλλά και συναίνεση, συμμετοχή και αποδοχή των διαφορών και του 

πλουραλισμού των απόψεων. 

Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη 

προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει 

ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Σο άτομο καταξιώνεται ως μέλος της 

ομάδας. Έχει το δικαίωμα να απαιτεί το σεβασμό και τη δυνατότητα να 

αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, οφείλει να 

επιδεικνύει υπευθυνότητα και να αναγνωρίζει στους άλλους τα ίδια 

δικαιώματα. 

 Η εγγραφή μαθητών/τριών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού 

του χολικού Κανονισμού από τους μαθητές/-τριες και τους γονείς τους.  
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1ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

Α. Ο Διευθυντόσ 

 Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις 

υπηρεσιακές εντολές της Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους 

και υλοποιεί τις αποφάσεις του υλλόγου των Διδασκόντων. Εκπροσωπεί 

το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. και είναι υπεύθυνος   

την ομαλή λειτουργία του και το συντονισμό της σχολικής ζωής. 

υνοπτικά ο Διευθυντής: 

 Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα 

και την αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών.  

 Ενημερώνει τον ύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική 

νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν στη 

λειτουργία του χολείου και στην εφαρμογή των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης.  

 υμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με 

τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

 Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε 

πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.  

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και 

εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη 

λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.  

Β. Ο Τποδιευθυντόσ 

 Αναπληρώνει τον Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, και τον 

βοηθάει στο καθημερινό του έργο, αναλαμβάνοντας ένα μέρος από τις 

αρμοδιότητές του. 

 Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη 

διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου. 

υμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά 

στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές. 

 Καταρτίζει το πρόγραμμα εφημεριών. 

 Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε 

συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει ο ύλλογος. 

 Σηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και 

καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών 

εξοπλισμού του σχολείου. 
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 Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και 

μαθητικών εκλογών. 

Γ. Οι Εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. το έργο 

τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση 

των μαθητών. 

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί: 

 Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και 

εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους 

στόχους της εκπαίδευσης. 

 Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και 

συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων του 

σχολείου. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά 

τους, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις 

ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών 

αντικειμένων. 

 υνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, 

καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 

δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Σηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα 

βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, 

συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και 

την επίδοση των παιδιών τους. 

 Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της 

επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται της 

καθαριότητας των σχολικών χώρων και φροντίζουν ό,τι άλλο 

σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. 

 Υροντίζουν κατά το διάλειμμα να εκκενώνονται οι αίθουσες, να 

ανοίγουν τα παράθυρα, για να αερίζεται ο χώρος και να κλειδώνουν 

τις αίθουσες διδασκαλίας. υμβάλλουν στην επιτυχία όλων των 

εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σχολείο. 

 υμμετέχουν στις συνεδριάσεις του υλλόγου Διδασκόντων, στις 

παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που 

πραγματοποιούνται και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές 

απόψεις τους. 

 Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, πριν από την έναρξη της 

διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των 

μαθημάτων. 



8 
 

 Παρίστανται στον χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη 

λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ως ύλλογος 

απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το 

αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην 

οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά τους 

και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 

αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 

και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το 

χολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και 

συλλογικότητας. 

 υνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους 

χολικούς υμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την 

προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

 Δεν απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες 

διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από 

την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και συμπληρώνουν το 

σχετικό έντυπο επιβολής ποινής. 

 Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών 

τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και 

τους ίδιους τους μαθητές. 

 Αναπληρώνουν συνάδελφό τους εκπαιδευτικό, ο οποίος 

δικαιολογημένα απουσιάζει, προκειμένου να συμβάλλουν στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στην αποτροπή παραβατικής 

συμπεριφοράς των μαθητών. 

 Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή σε τμήματα της ίδιας 

τάξης είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και να επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής 

των. Σην ίδια συνεργασία πρέπει να έχουν μεταξύ τους και οι 

εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου. 

 Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να 

γίνεται συστηματικά και προγραμματισμένα. Κάθε εκπαιδευτικός 

οφείλει να γνωστοποιεί τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα 

μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει. 
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2ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

Εισαγωγή 

το σχολείο οι μαθητές/ήτριες κάθε ηλικίας έχουν διαφορετική 

οικονομική και κοινωνική αφετηρία, διαφορετικό πολιτιστικό και 

θρησκευτικό υπόβαθρο. Είναι δηλαδή ένα χωνευτήρι διαφορετικών  

πολιτισμών, θρησκειών, ηθών και εθίμων.  Για την ειρηνική συμβίωση και 

την προκοπή των μελών της σχολικής κοινότητας  είναι απαραίτητο να 

επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση 

και η ανοχή του άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας,  η αλληλεγγύη, 

η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι αποδεκτή. 

Εκείνο που δεν είναι αποδεκτό είναι ο ανταγωνισμός, και μάλιστα ο 

επιθετικός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και 

τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται. Μεγάλη 

σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών/-τριών έχουν ο δημοκρατικός 

διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα 

εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της 

σχολικής αγωγής.  

 

 υμπεριφορά – Πειθαρχία 

 

Γενικά οι μαθητές οφείλουν: 

 Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το 

δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους 

αποτελεσματικά. 

 Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα 

προσωπικά τους αντικείμενα. 

 Να μην παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος ούτε της 

ζωής του χολείου με οποιοδήποτε τρόπο. 

 Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις του υμβούλου χολικής Ζωής, 

των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του χολείου. 

 Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική 

συμπεριφορά. 

 Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να 

καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία  και η άσκηση 

σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν 
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σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που 

μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το χολείο. 

3ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

Α. Προσέλευση στο σχολείο 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 08:15  

 Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και 

μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στον σχολικό 

χώρο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Β. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 

 Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας ο αργοπορημένος 

μαθητής εισέρχεται, αλλά παίρνει απουσία, λόγω της καθυστερημένης 

του προσέλευσης. Απουσία δεν καταχωρείται: α) όταν οι καιρικές 

συνθήκες (π.χ. έντονη βροχόπτωση) ή απεργία των Μ.Μ.Μ. καθιστούν 

δυσχερή τη μετάβαση στο σχολείο β) όταν  ο μαθητής προσκομίσει στον 

διδάσκοντα χαρτί από γιατρό, το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στη 

Διεύθυνση του χολείου. Οι μαθητές που έχουν προσέλθει 

καθυστερημένα στη σχολική μονάδα λαμβάνουν από τη Γραμματεία 

σημείωμα εισόδου.  

 Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή 

αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε 

διδάσκοντα καθηγητή. 

 Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται 

να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να 

γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του χολείου, η οποία 

υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που 

βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. 

 Η συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και η αφομοίωση του  

μαθήματος προϋποθέτουν αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου 

απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε 

τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση 

τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 
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 την περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα 

διδασκαλίας, του καταχωρείται, ηλεκτρονικά, απουσία, η οποία δεν 

δικαιολογείται. 

 Μαθητής/-τρια που έχει λόγους να φύγει από το χολείο πριν από 

το πέρας της σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου 

από τη Διεύθυνση του σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους 

γονείς της. 

 Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των 

παιδιών τους στο σχολείο το πρωί. 

 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά σχετικά με τις 

απουσίες του παιδιού τους. 

 Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του υλλόγου των 

Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού 

έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια 

προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις του Τπουργείου Παιδείας. 

Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΜΑΘΗΜΑΣΑ  

1. Φυσική  Αγωγή 

i. Εάν μαθητής/-τρια κωλύεται λόγω πάθησης , μόνιμης ή 

παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Υυσικής Αγωγής , 

είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση 

παρακολούθησής του εφόσον ο κηδεμόνας του/της υποβάλει 

σχετική αίτηση στον Διευθυντή του σχολείου  εντός πέντε 

ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της 

πάθησης ή την επάνοδο του μαθητή/-τριας στο σχολείο μετά 

από ασθένεια , η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη 

διάρκεια της απαλλαγής συνοδευόμενη από ιατρική 

βεβαίωση. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση 

αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Τγείας Μαθητή/-τριας, το 

οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και 

επικαιροποιείται σε κάθε μεταβ ολή της κατάστασης της 

υγείας του μαθητή/-τριας. 

ii. Σην αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει 

επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου , 

τον αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή , και τον Τπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής/-τρια, η 

οποία συντάσσει σχετική πρά ξη στο Βιβλίο Πράξεων του 

υλλόγου Διδασκόντων , στην οποία καταγράφονται και οι 
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δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο μαθητής/-τρια 

την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος . ε περίπτωση 

αμφιβολιών, ο μαθητής/-τρια προσκομίζει γνωμάτευση 

Δημόσιου Νοσοκομείου. 

iii. ε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικε ίου Ατομικού 

Δελτίου Τγείας Μαθητή/-τριας προκύπτουν σοβαροί λόγοι 

υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του/της στο μάθημα 

της Υυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική αθλητική  

δραστηριότητα, ο Διευθυντής στις αρχές του σχολικού έτους , 

συγκροτεί τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον 

ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Υυσικής Αγωγής 

και τον Τπεύθυνο του οικείου τμήματος του σχολείου ως 

μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για 

την απαλλαγή του μαθητή/-τριας από το μάθημα της 

Υυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από 

συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές 

δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής επιτροπή 

συγκαλείται από τον Διευθυντή και συνεδριάζει κάθε φορά 

που προκύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της κατά τη 

διάρκεια του σχλικού έτους. 

iv. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η απαλλαγή αρχίζει 

από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της 

πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του . 

Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο μαθητής/-τρια δεν έχει 

την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα . Σην ώρα αυτή 

συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί 

σύμφωνα με την περίπτωση ii. 

v. Ο μαθητής/-τρια είναι δυνατόν να ζητήσει απαλλαγή από 

την παρακολούθηση του μαθήματος της Υυσικής Αγωγής 

μίας διδακτικής ώρας , εφόσον υπάρχει λόγος . Ο διδάσκων 

μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του 

Διευθυντή του σχολείου. 

2. Μουσική 

i. Εάν  μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή 

παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, είναι 

δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση 

παρακολούθησής του εφόσον ο κηδεμόνας της  υποβάλει 

σχετική αίτηση στον Διευθυντή του σχολείου, συνοδευόμενη 

από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους 

και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την 

έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την 

επάνοδο του μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. 
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Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο 

Ατομικό Δελτίο Τγείας Μαθητή/τριας ή είναι εμφανής και 

δεν χρειάζεται απόδειξη. 

ii. Σην αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει 

επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου, 

τον αρμόδιο διδάσκοντα  καθηγητή και τονΤπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής/τρια, η 

οποία συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του 

υλλόγου Διδασκόντων. Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν ο 

μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στην 

αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. 

ε περίπτωση αμφιβολιών ο μαθητής/τρια προσκομίζει 

γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου. 

iii. Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από 

την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό 

έτος ή τμήμα του. Ο ύλλογος Διδασκόντων συντάσσει 

σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του υλλόγου 

Διδασκόντων, στην οποία, σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια 

δεν είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στην αίθουσα 

διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες 

θα συμμετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. 

3. Θρηςκευτικά 

Η εγκύκλιος που ισχύει αυτή τη στιγμή (με αρ. πρωτ. 

Υ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020) ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: 

i. Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται 

ύστερα από Τπεύθυνη Δήλωση των δύο γονέων του 

μαθητή/τριας, στην οποία θα αναφέρεται ότι : «Λόγοι 

θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του 

παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Μόνον στην 

περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα 

γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη 

γονική μέριμνα. 

ii. Η Τπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί από 1 έως 14 

επτεμβρίου και ισχύει για το συγκεκριμένο σχολικό έτος. 

iii. Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των 

Θρησκευτικών δεν πρέπει να περιφέρονται εντός ή εκτός 

σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα) αλλά θα πρέπει 

να απασχολούνται με απόφαση διευθυντή και συλλόγου 

διδασκόντων. 



14 
 

Δ. Τγεύα των μαθητών 

 Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του 

μαθητή/τριας, το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο, 

συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να ενημερώσουν 

την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των 

παιδιών τους. 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Υυσικής Αγωγής 

απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. 

Ε. υμπεριφορϊ ςτον προαύλιο χώρο 

Για λόγους ασφαλείας, το παιγνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται 

μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των γυμναστών. 

ΣΤ. Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο 

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική 

για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους 

σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της 

Διεύθυνσης. 

Ζ. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο 

και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού 

του σκοπού οι μαθητές: 

 έβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου, 

 Δε ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και 

χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα 

οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη 

κατάσταση. 

Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά. 

 
Σ. Κινητϊ τηλϋφωνα – ςυςκευϋσ όχου και εικόνασ 
Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού 

τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των 

σχολικών χώρων - κτηρίων και υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται και 

συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο. 

Ζ. υμπεριφορϊ ςτην αύθουςα εκδηλώςεων 
Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του 

σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα. 

Η. Ημερόςιεσ και πολυόμερεσ εκδρομϋσ 
Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή 
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εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό 

πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση 

μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του 

αρχηγού της εκδρομής. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια 

εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους 

πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή -επικοινωνία. 

4. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΡΟΛΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Α. Ποιοι θεωρούνται κηδεμόνεσ των μαθητών 

Υυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας 

και μητέρα). ε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε διαφορετική πόλη από 

αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή, ορίζουν από κοινού τρίτο 

πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με συμβολαιογραφική πράξη. ε 

περίπτωση δε διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου 

θεωρείται ο γονέας που ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η 

οποία πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο. 

Ειδικότερα: 

1. ύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο οι μαθητές/τριες εγγράφονται 

αυτόματα στην επόμενη τάξη από το σχολείο, χωρίς υπογραφή από 

γονέα/κηδεμόνα καθώς έχουν καταργηθεί οι φυσικές καρτέλες των 

μαθητών και ισχύουν μόνο οι ηλεκτρονικές). 

2. Οι γονείς ή κηδεμόνες είναι καλό να ενημερώνουν το Διευθυντή και 

τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με 

θέματα που αφορούν στην οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή 

τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και 

συμπεριφορά τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να 

προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν 

με ευαισθησία και εχεμύθεια τα τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα αυτών. 

3. Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη 

φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Η 

φοίτηση (απουσίες) των μαθητών Γυμνασίου διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων του Ν.1566/1985 και των Π.Δ. 104/79, 294/79, 

485/1983, 185/1990, 39/2014 και 126/2016. 

4. Ο ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά 

με το Διευθυντή, τους Τποδιευθυντές και το ύλλογο των 

Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών 

εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην 

καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των 

παραγόντων της σχολικής ζωής. 
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Β. υνεργαςύα χολεύου – Γονϋων/Κηδεμόνων 

1. Οι γονείς, για οποιοδήποτε αίτημά τους, πρέπει να 

απευθύνονται στη Διεύθυνση του χολείου.  

2. Είναι επίσης δυνατή η συνάντηση με το Διευθυντή  μετά από 

σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.  

3. Η εμπιστοσύνη του μαθητή στο χολείο ενισχύεται και από τη 

θετική άποψη των γονέων προς το χολείο.  

 

5ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΥΟΙΣΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Φαρακτηριςμόσ Υούτηςησ 

Υοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): (αρ. Πρωτ: 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΥΕΚ Β΄120, 

Τ.Α.). 

1. Επαρκήσ 

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των 

απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

 Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία 

του/της μαθητή/τριας. 

 Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να 

ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, 

μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS E-

MAIL ), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να 

πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η 

ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της 

εβδομάδας που σημειώθηκε. 

 ε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του 

τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της 

μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για 
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τις απουσίες ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά 

τηρούμενο βιβλίο φοίτησης. 

 Μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που 

πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα 

εξής : 

α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από 

γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, 

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει 

από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών 

διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι 

δεκαπέντε πλήρες και 

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 

παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28). 

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ήδη 

κατατεθεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση απουσιών, πρέπει να 

τηρηθούν έως και την ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία ο 

ύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της 

φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους. 

2. Ανεπαρκήσ 

     Υοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): (αρ. Πρωτ: 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΥΕΚ Β΄120, 

Τ.Α.). 

 Εάν μαθητής υπερβαίνει τις 114, συνολικά, απουσίες, η φοίτηση 

χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η 

να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28). 

 

6ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΕΙΘΑΡΦΙΑ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 

Α. Εμφϊνιςη – παρουςύα – κατοχό αντικειμϋνων 

 Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής. Η 

απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη 

παρουσία. 

 Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο χολείο μεγάλα χρηματικά 

ποσά, music players, ακριβά ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και γενικά 

ηλεκτρονικές συσκευές. 
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 Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων, που η χρήση τους δεν 

επιτρέπεται στο σχολικό χώρο, το σχολείο δεν έχει ευθύνη 

αντικατάστασης ή αναζήτησης. 

 Βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα, 

χειροδικία, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας δεν ταιριάζουν με τη 

μαθητική ιδιότητα. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη, ενώ καταστέλλεται ο 

επιθετικός ανταγωνισμός. 

 Η ποιότητα του σχολικού χώρου (καθαρές αίθουσες, χώροι υγιεινής, αυλή) 

είναι και ευθύνη των μαθητών. 

 εβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική 

περιουσία. Υθορές, ζημίες, κακή χρήση αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές 

δυνατότητες του χολείου και εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της 

απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 

Β. Αποκατϊςταςη ζημιών 

 Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει και 

ελέγχεται πειθαρχικά. 

 Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν 

να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις. 

Γ. Εκδηλώςεισ – εκδρομϋσ – διδακτικϋσ επιςκϋψεισ 

 Η τήρηση των κανόνων της ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς 

στους χώρους επίσκεψης (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, 

κινηματογράφοι) και διαμονής (ξενοδοχεία) είναι υποχρέωση των 

μαθητών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά 

και το σύνολο της σχολικής κοινότητας. 

 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ονόματος του χολείου για τη 

διοργάνωση εξωσχολικών εκδηλώσεων από μαθητές, χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση του υλλόγου Διδασκόντων. (Φοροεσπερίδες, 

εκδηλώσεις διασκέδασης εκτός σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας). 
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Δ. Πειθαρχύα - κυρώςεισ 

Ο ύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε 

ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του 

κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης 

και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι ώστε να σέβονται τους 

διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των 

κανόνων. Για τον σκοπό αυτό το σχολείο πρέπει να χρησιμοποιεί όλους 

τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. διάλογος, συμβουλευτικές συναντήσεις με 

τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για 

την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 

 Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά παιδαγωγικό μέσο. 

 Η επιείκεια, χωρίς όρια, νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την 

αντίληψη της ατιμωρησίας. 

 Βασική αρχή κατά την επιβολή της ποινής είναι η τιμωρία της πράξης 

και όχι του μαθητή. 

 

Ε. Εύδη ποινών 

τις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά 

τους ο ύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία 

είναι:  

i. προφορική παρατήρηση 

ii. επίπληξη 

iii. αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας 

iv. αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών 

v. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  

Σα παιδαγωγικά μέτρα iii και iv επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα 

παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν 

φέρει αλλαγή της στάσης του μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για 

σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.  

Σο παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται 

μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της 

παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 

Σα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: 

1. Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα 

παιδαγωγικά μέτρα i και ii. 

2. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα 

παιδαγωγικά μέτρα i, ii και iii. 
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3. Ο ύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά 

μέτρα i, ii, iii, iv και v. 

4. Σην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει μόνο ο 

ύλλογος Διδασκόντων με απόφαση στην οποία πρέπει να 

αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι 

δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού 

περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών 

εκπαιδευτικών δομών. τη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται ο κηδεμόνας του μαθητή , καθώς και το προεδρείο της 

Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του μαθητή/τριας και το 

προεδρείο του Μαθητικού υμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι 

αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας.  

Για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής: 

1. Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει  το μαθητή  ότι η 

συμπεριφορά της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο 

Οργάνωσης της χολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο 

Καταγραφής Ενεργειών Τποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 

2. Σα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο 

Καταγραφής Ενεργειών Τποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 

Οι μαθητές  που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο 

σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και 

απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντη/́ντριας του σχολείου. Η 

μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο 

που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

Εάν μαθητής  παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να 

της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την 

αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. ε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 

τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε 

συνολικά, το υμβούλιο του Σμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους 

χειρισμούς. 
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 οβαρά παραπτώματα θεωρούνται: 

 Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας 

 Η απουσία από μάθημα, χωρίς ενημέρωση του καθηγητή 

 Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια 

 Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή 

 Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας 

 Η οικειοποίηση αντικειμένων, που ανήκουν σε άλλο μαθητή. 

 Σο κάπνισμα. 

 Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου (Οι μαθητές μπορούν να 

επικοινωνούν με τους κηδεμόνες τους με τα τηλέφωνα του σχολείου). 

Σ. Διαγωγό  

Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών πραγματοποιείται 

με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του υλλόγου 

Διδασκόντων, ο οποίος αποφαίνεται συνεκτιμώντας την εν γένει 

συμπεριφορά τους στο σχολείο. την ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η 

διαγωγή των μαθητών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε 

ανεπαρκής. 

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, 

συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των 

αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών 

αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών. 

  

Ζ. Σιμητικϋσ διακρύςεισ   

1. τους  μαθητές/τριες  που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου 

«αΆριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του υλλόγου 

Διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου». 

2. τους  μαθητές/τριες  κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον 

μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου απονέμεται, μετά από απόφαση 

του υλλόγου Διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου». ε περίπτωση 

ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους τους 

μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν. 

3.  τους  μαθητές/τριες  οι οποιόι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση 

της επίδοσής τους απονέμεται, μετά από απόφαση του υλλόγου 

Διδασκόντων, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». 
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4.  τους  μαθητές/τριες   που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις 

αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που 

εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός 

έπαινος. 

5. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται 

στο άρθρο αυτό καθορίζονται με απόφαση του Τπουργού Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

6. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την 

Εορτή της ημαίας. την τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν 

οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

Η. Λειτουργύα του χολεύου 

 Ωράριο Λειτουργίασ 

Σα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η επτεμβρίου και λήγουν στις 31 

Μαΐου του επομένου έτους. 

Σο διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που 

ονομάζονται τετράμηνα. Σο Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η 

επτεμβρίου έως την 20ή Ιανουαρίου. Σο Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 

21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. 

Σο σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή) 

από τις 8.15 π.μ. έως τις 14.10 μ.μ. 

Διακοπέσ  – Αργίεσ – Εορταςτικέσ Εκδηλώςεισ 

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν 

διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού 

έτους: 

01. Διακοπές Φριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 

7η Ιανουαρίου. 

02. Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή 

του Θωμά. 

03. Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η 

Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 1. 

2. Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο δέχεται το κοινό μία ημέρα 

την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου και εξωτερικά σε εμφανές σημείο. Σην 

ημέρα αυτή ένας/μία τουλάχιστον από τους/τις διδάσκοντες/ουσες 

κάθε χολείου, ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του υλλόγου 
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Διδασκόντων πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι 

υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού 

θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή σχολείου, και 

υπογράφει αντ’ αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα 

ασκούν περισσότεροι από έναν διδάσκοντες, τις αρμοδιότητες αυτές 

ασκεί ο ανώτερος κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος. 

Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική 

μονάδα δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

3. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων ορίζονται: 

01. όλες οι Κυριακές, 

02. οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Σριών 

Ιεραρχών, 

03. οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, 

04. η Καθαρά Δευτέρα, 

05. η 1η Μαΐου 

06. η ημέρα αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής 

θρησκευτικής ή εθνικής εορτής. 

4. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 

της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου 

πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις 

και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο 

κατάλληλο χώρο με απόφαση του υλλόγου Διδασκόντων. Κατά την 

παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Σριών Ιεραρχών, με απόφαση 

του υλλόγου Διδασκόντων, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά των Σριών Ιεραρχών στα 

γράμματα. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με άββατο ή αργία, οι 

ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του 

αββάτου ή της αργίας αυτής. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται 

την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου. 

 Πρωινή Προςέλευςη 

Όλοι  οι μαθητές, οι οποίες έχουν μάθημα την πρώτη ώρα πρέπει να 

παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η 

μοναδική ευκαιρία συνάντησης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η 

μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας 

για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. 

Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να 

υπάρχουν αρκετοί μαθητές/τριες αλλόθρησκοι-ες/ετερόδοξοι-ες. Αυτοί 

έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα 



24 
 

όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής 

των υπολοίπων. Σο σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό μεγάλη σημασία. 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του 

χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι 

αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός 

πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. 

Θ. Πρόγραμμα μαθημϊτων 

Το ππόγπαμμα μαθημάηυν αποβλέπει ζηην ανάπηςξη ηος πνεύμαηορ και ηηρ 

πποζυπικόηηηαρ ηυν μαθηηών/πιών. Διδάζκονηαι ηα μαθήμαηα ηος κπαηικού 

αναλςηικού ππογπάμμαηορ ζύμθυνα με ηον παπακάηυ πίνακα: 

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα 
Τάξεισ 

Α΄ Β΄ Γ΄ 

Νεοελληνική 

Γλώςςα και 

Γραμματεία 

Γλωςςική Διδαςκαλία 

 
3 2 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 

 

2 

 
Αρχαία Ελληνική 

Γλώςςα και 

Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική Γλώςςα 2 2 2 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

από Μετάφραςη 
2 2 2 

  Μαθηματικά  4 4 4 

Φυςική 1 2 2 

Χημεία - 1 1 

Βιολογία 1 1 1 

Γεωλογία - Γεωγραφία 1 2 - 

             Ιςτορία 2 2 2 

Θρηςκευτικά 2 2 2 

Αγγλικά 2 2 2 

2η Ξζνη Γλώςςα 

(Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά)* 
2 2 2 
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Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - - 3 

 
Οικιακή Οικονομία 1  - - 

 
Φυςική Αγωγή 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Τεχνολογία και 

Πληροφορική 

Τεχνολογία 1 1 1 

Πληροφορική 2 1 1 

Πολιτιςμόσ και 

Δραςτηριότητεσ 

Μουςική 1 1 1 

 

Καλλιτεχνικά 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Εργαςτήρια Δεξιοτήτων 1 1 1 

Σφνολο ωρών  33 33 34 

Το ππόγπαμμα μαθημάηυν ζςμπληπώνεηαι με άλλερ δπαζηηπιόηηηερ, όπυρ 

πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ, εκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ, ζσολικέρ εκδπομέρ, 

εκκληζιαζμοί, αθληηικέρ εκδηλώζειρ, ζςμμεηοσή ζε πανελλήνιοςρ και διεθνείρ 

διαγυνιζμούρ, εκπαιδεςηικέρ ανηαλλαγέρ με ζσολεία ηος εξυηεπικού κ.ά. 

7ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕ 

 Υυσικοί κηδεμόνες του μαθητή  είναι ο πατέρας και η μητέρα. Αυτοί είναι 

κηδεμόνες του μαθητή , εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το 

σχολείο. Διαφορετικά ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα 

του μαθητή . 

1. Οι γονείς και οι κηδεμόνες αφού εγγραφούν οι μαθητές/τριες στο 

σχολείο μετά την αποφοίτησή τους και την αποστολή του 

απολυτηρίου τίτλου τους από το Δημοτικό σχολείο, επικοινωνούν 

με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, 

επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, 

σταθερό τηλέφωνο, κινητά τηλέφωνα, e-mail) παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και 
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ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία 

σχετίζονται με το μαθητή  και επηρεάζουν τη συμπεριφορά της στο 

σχολείο. 

2. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα 

συγκεκριμένο μαθητή  και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, 

ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά 

του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. 

3. Για τη συμμετοχή του μαθητή  σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις 

είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται 

από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει 

τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες 

εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

4. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη 

ενημέρωση για το μαθητή  αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει 

το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη 

συμπεριφορά του μαθητή/τριας στο σχολείο (π.χ. ασθένειες). 

5. Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των 

ακόλουθων τρόπων:  

 Ιστοσελίδας του χολείου.  

 Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.  

 Σηλεφωνικά, με SMS, E-MAILS .  

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, 

από τον ύλλογο Διδασκόντων, ημέρες και ώρες.  

6. Ο ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική 

έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των 

μαθητών/τριών. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 

χολείου συγκροτούν τον ύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει 

την επωνυμία του χολείου, και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε 

αυτόν. Ο ύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση 

συνεργασία με τον Διευθυντή, τον ύλλογο Διδασκόντων του 

χολείου αλλά και με τον Πρόεδρο της χολικής Επιτροπής του 

Δήμου. Σο σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του 

υλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. 

Είναι προθανές όηι ηο εκπαιδεσηικό έργο ανήκει ζηην αρμοδιόηηηα και 

εσθύνη ηοσ Σσλλόγοσ ηων εκπαιδεσηικών και ηοσ Διεσθσνηή ηοσ 

ζτολείοσ.  

Σα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών 

και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό 
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χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, 

του υλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των ιδίων των γονέων 

και κηδεμόνων. 

ε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβούλιο, στο 

οποίο συμμετέχουν ο ύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό 

υμβούλιο του υλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της 

Σοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών 

κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του υμβουλίου τους.  

Έργο του χολικού υμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του χολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση 

τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των 

μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 

7. Η χολική Επιτροπή, το χολικό υμβούλιο, η Σοπική 

Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί 

φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές 

συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει 

ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών για να επιτύχει στην 

αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. 

8ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ 

Α. Ωρολόγιο πρόγραμμα 

1. Σα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις 

ομάδες. 

A. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: 

Ομάδα Α΄ 

 αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική 

Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

 αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 

Μετάφραση. 

 αγ) Ιστορία. 

 αδ) Μαθηματικά. 

 αε) Υυσική. 

 αστ) Βιολογία. 

 αζ) Αγγλικά. 
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B. Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: 

Ομάδα Β΄ 

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία. 

ββ) Φημεία. 

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

βδ) Θρησκευτικά. 

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα. 

βστ) Σεχνολογία – Πληροφορική. 

βζ) Οικιακή Οικονομία. 

  Γ. Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα 

ως εξής: 

      Ομάδα Γ΄ 

      γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά. 

       γβ) Υυσική Αγωγή. 

2. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω 

περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου (αναγράφονται 

παραπάνω). 

Β. Διαδικαςία αξιολόγηςησ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής: 

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του  μαθητή κατά τη διάρκεια 

των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια : 

01. η συνολική συμμετοχή του μαθητή/τριας  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 ), από την οποία ο 

εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την 

κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, τις επικοινωνιακές δεξιότητες , την κριτική 

σκέψη, τη δημιουργικότητα του μαθητή  κ.τ.λ., 

02. οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής  στο πλαίσιο της 

καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, 

ατομικά ή ομαδικά, 

03. οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι 

διαθεματικές εργασίες, 

04. οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές 

δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής 

συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των 

χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της 

ανεστραμμένης τάξης), 
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05. οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

2.  Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι: 

01. προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και 

καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα, για την οποία έχουν 

διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

02.  μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε 

στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.  

3. τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́  διενεργείται υποχρεωτικά 

μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της 

Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο 

δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής 

επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της 

παρ. 1. τα μαθήματα της Ομάδας Γ ́  δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία 

δοκιμασία αξιολόγησης. 

4. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω 

περιορισμό: 

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο 

σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα 

την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών 

δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό 

τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή 

δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους 

τους. 

5. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς 

προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και 

κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των 

ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο 

επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος. 

Γ. Γραπτέσ ανακεφαλαιωτικέσ προαγωγικέσ και απολυτήριεσ εξετάςεισ 

Η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες: 

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα 

της Ομάδας Α΄  διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί 

περίπου από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα 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. 
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 Μαθητής/τρια  που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή 

ανακεφαλαιωτική εξέταση, λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού 

κωλύματος που κρίνεται από τον ύλλογο των Διδασκόντων ότι 

συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα που 

υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη 

ημέρα, την οποία ορίζει με απόφασή του ο ύλλογος Διδασκόντων. 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους 

μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των 

εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία 

βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. 

 Μαθητές της προηγούμενης περίπτωσης  που δεν προσέρχονται σε 

εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του υλλόγου των 

Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που 

βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού 

κωλύματος που κρίνεται από τον ύλλογο Διδασκόντων ότι 

συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε 

επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον 

επτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν 

γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α΄ δεν εξετάσθηκαν. Για 

τους μαθητές  αυτούς ο ύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε 

έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. την περίπτωση αυτή, οι 

κηδεμόνες των μαθητριών καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στον 

Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την 

έκδοση των αποτελεσμάτων. την υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται 

ότι οι μαθητές/τριες αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο 

του επτεμβρίου. 

 Σο πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των 

μαθημάτων ορίζεται από τον ύλλογο Διδασκόντων και 

ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές 

τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

2. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. ε 

κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 

μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της 

εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε 

περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός 

καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα 

ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται 

στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των 

μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της 

διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή. 
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3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με 

την ευθύνη του Διευθυντή και του υλλόγου διδασκόντων σε κάθε 

Γυμνάσιο. 

4. Σα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους 

διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. 

5. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν 

συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο 

έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και 

σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου. 

6. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το 

αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω 

σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά 

ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας 

ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση 

το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του 

σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ο 

οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον 

σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός. 

7. Tα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές/τριες ή 

υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά 

την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. 

8. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές/τριες σε 

φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του 

χολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την 

αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του 

γραπτού δοκιμίου. 

9. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή 

επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης 

παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα 

παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη 

βαθμολόγησή τους καθηγητή. 

Δ. Βαθμόσ ετήςιασ επίδοςησ 

1. τα 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. 

2. τα 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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3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από 

τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο 

θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. ε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε 

κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή  κριθεί 

επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 

εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη 

ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική 

προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου το αργότερο την 

επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β  ́τετραμήνου. Η 

βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για 

κάθε τετράμηνο. 

4. α) Ο μαθητής  κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης: 

αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον δέκα (10) ή 

αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον δεκατρία (13). 

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή 

απόλυσης,ο μαθητής  παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του 

επτεμβρίου, 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 της 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/α προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε 

επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. 

5. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι 

προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί 

διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη 

ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί 

τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση 

προηγείται της γραπτής. 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο 

Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 

εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη 

ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις. 

6. Αν, μετά και τις επαναληπτικές εξετάσεις, μαθητής/τρια της Α΄ και 

Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος/α προαγωγής ή μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης 

δεν κριθεί άξιος/α απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη. 
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  Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία 

και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από 

τους μαθητές , τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με 

αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί 

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του χολείου. Είναι το θεμέλιο 

πάνω στο οποίο μπορεί το χολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 

στόχους και το όραμά του.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον ύλλογο 

Διδασκόντων σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την 

εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας.  

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών προς ενημέρωσή τους.  

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ   

  


