
                        Περίοδοι του διδακτικού έτους                                     
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. 

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής 
μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 

2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία. 

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής 

μαθήματα: 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. 

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής 
μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – 

Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή. 

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα 

παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του 

Γυμνασίου. 

                         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: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή 
διδασκαλία β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο 

πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο 

σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, γ) οι συνθετικές 

δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι 

διαθεματικές εργασίες δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

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.  

Γ.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.  

Δ. 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.   

Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες 

πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς: 
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε 

τετράμηνο, 

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά, 

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο 

μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να 

απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου. 

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις 
1. Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα 

ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες 

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία 

διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα 

μαθήματα της Ομάδας Α΄ 

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους 

μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή 

απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση 

γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία 
διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα 

έχουν παραπεμφθεί μαθητές. 

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

διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν 

μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας.       

Βαθμός ετήσιας επίδοσης 
1. 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. 
2. 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. 

3. α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, 

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον δέκα (10) ή ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο 

βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

 β. 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 3 
(10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά 

το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται 

με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται 

από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής 

διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ 

στο οποίο έχει παραπεμφθεί μαθητής. Στο τρίτο 

δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές 

εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη 

εξεταστική περίοδος). β. 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  

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)  

4. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της 

με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), 

προάγονται ή απολύονται, με μείωση του 

προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών  σε "τουλάχιστον 

δώδεκα (12)". 

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων –                           

1. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα των μαθημάτων 

οργανώνεται μία (1) συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό ο 

Διευθυντής να τους ενημερώσει για τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας και κάθε εκπαιδευτικός να τους 

ενημερώσει για το περιεχόμενο, τους στόχους, τον τρόπο 

εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης όσον 

αφορά τα γνωστικά του αντικείμενα. 



2. Ο Σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να καλέσει για 

ενημέρωση τους κηδεμόνες όλων ή ορισμένων 

τμημάτων, όποτε κρίνει αναγκαίο κατά τη διάρκεια κάθε 

τετραμήνου. Επίσης, εάν ο εκπαιδευτικός το κρίνει 

αναγκαίο, μπορεί, αφού ενημερώσει τον διευθυντή, να 

καλέσει σε συνάντηση κηδεμόνα. 

3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και Συλλόγου 

διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των 

κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει 

την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την 
εβδομάδα να δέχεται σε μία (1) τουλάχιστον διδακτική 

ώρα κατά την οποία δεν έχει μάθημα τους κηδεμόνες 

των μαθητών.  

4 Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να 

ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες 

που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης 

κηδεμόνων, για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση 

και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι διδάσκοντες 

επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών στους κηδεμόνες, 

εφόσον αυτό τους ζητηθεί. Παράλληλα οι γονείς έχουν 

τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για 
θέματα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση ή την εν 

γένει συμπεριφορά των παιδιών τους. 

5. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση 

και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι 

κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με 

την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη 

συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο 

ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.                 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, 

σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και 

υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα 

λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει 

παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

(πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες).  

Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή 

νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης 

από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη 

δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο 
σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να 

δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι 

περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν 

μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες 

ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις 

περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από 

γιατρό). 

Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος 

των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των 

απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του 

ως: 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή 

όταν:  

1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 
ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται. 

2. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 

με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι 

όλες δικαιολογημένες. 

3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 

αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι 

όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η 

διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός 

μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των δυο 

τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15  

Ελλιπής (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα 
το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) (χαρακτηρίζεται η 

φοίτηση ενός μαθητή όταν:  

1.  το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 

αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι 

όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης 

παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και 

Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15). 

2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 

αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι 

όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η 

διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός 
μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των δυο 

τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 

(ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με 

ειδική πράξη του Συλλόγου).  

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν 

σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 
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