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Πότε προάγεται ένας μαθητής με βάση τον βαθμό του:

1)  ΄Oταν έχει σε όλα 

2)  Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα της 

(γραπτώς εξεταζόμενα

(Θρησκευτικά, Αρχαία, 

Πολιτεύματος, Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Βιολογία, Αγγλικά 

Γερμανικά, Πληροφορική Γ' τάξης

και ο μέσος όρος  

ή      12 για δυσλεκτικούς μαθητές

3) Όταν έχει κάτω από τη βάση σε   1 έως 4 μαθήματα  της  

εξεταζόμενα)  δηλ. 

Φυσική Αγωγή  

 Μουσική   

Τεχνολογία-Πληροφορική Α' 

Οικιακή Οικονομία 

 Καλλιτεχνικά  

αλλά  έχει μέσο όρο  βαθμών 

Πότε προάγεται ένας μαθητής με βάση τον βαθμό του:

 τα μαθήματα  την βάση (10) (τουλάχιστον 9,5)

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα της 

γραπτώς εξεταζόμενα)   δηλ. 

Θρησκευτικά, Αρχαία, Νέα , Μαθηματικά, Ιστορία, Στοιχεία Δημ. 

Πολιτεύματος, Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Βιολογία, Αγγλικά 

Γερμανικά, Πληροφορική Γ' τάξης)    

μέσος όρος  των μαθημάτων της ομάδας είναι τουλάχιστον    12

12 για δυσλεκτικούς μαθητές 

Όταν έχει κάτω από τη βάση σε   1 έως 4 μαθήματα  της  Β' ομάδας

 

Πληροφορική Α' - Β' τάξης  

Οικιακή Οικονομία  

μέσο όρο  βαθμών όλων των μαθημάτων τουλάχιστον 10 .

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ  ΣΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ
 

Πότε προάγεται ένας μαθητής με βάση τον βαθμό του: 

τα μαθήματα  την βάση (10) (τουλάχιστον 9,5) 

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα της Α' ομάδας  

Νέα , Μαθηματικά, Ιστορία, Στοιχεία Δημ. 

Πολιτεύματος, Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Βιολογία, Αγγλικά - Γαλλικά - 

είναι τουλάχιστον    12 ,5                                       

Β' ομάδας     (μη γραπτώς 

τουλάχιστον 10 . 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ  ΣΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ
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4) Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα συνολικά μαθήματα 

που ανήκουν και στις δύο ομάδες Α' και Β

προϋποθέσεις. 

Έτσι π.χ. αν ένας μαθητής έχει βαθμ

Οικιακή Οικονομία  (Β

ΟΜΑΔΑ)  πρέπει να συγκεντρώνει:

  μέσο όρο βαθμών όλων των μαθημάτων 

και μέσο όρο βαθμών όλων των μαθημάτων της 

για να προάγεται 

 

Πότε  παραπέμπεται λόγω βαθμολογίας:

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα και δεν 

καλύπτονται οι προηγούμενες προϋποθέσεις

Επαναλαμβάνει την τάξη:

Όταν έχει βαθμό μικρότερο από τη βάση (9,5 ) σε 

 

 

 

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα συνολικά μαθήματα 

και στις δύο ομάδες Α' και Β'  και ισχύουν και οι δύο προηγούμενες 

Έτσι π.χ. αν ένας μαθητής έχει βαθμό κάτω από τη βάση στη 

Οικιακή Οικονομία  (Β-ΟΜΑΔΑ) και στα Αρχαία και Μαθηματικά (Α

πρέπει να συγκεντρώνει: 

μέσο όρο βαθμών όλων των μαθημάτων Α' και Β' ομάδας τουλάχιστον 10 

μέσο όρο βαθμών όλων των μαθημάτων της Α' ομάδας τουλάχιστον 12

 

ότε  παραπέμπεται λόγω βαθμολογίας:

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα και δεν 

καλύπτονται οι προηγούμενες προϋποθέσεις 

 

 

Επαναλαμβάνει την τάξη: 

Όταν έχει βαθμό μικρότερο από τη βάση (9,5 ) σε περισσότερα από τέσσερα 

ολόκληρα μαθήματα. 

 

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα συνολικά μαθήματα 

'  και ισχύουν και οι δύο προηγούμενες 

ό κάτω από τη βάση στη Μουσική, την 

Μαθηματικά (Α-

ομάδας τουλάχιστον 10 

ομάδας τουλάχιστον 12,5 

ότε  παραπέμπεται λόγω βαθμολογίας: 

Όταν έχει βαθμό κάτω από τη βάση σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα και δεν 

από τέσσερα 
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Εξαγωγή βαθμών 

 

Για την εξαγωγή του τελικού ετησίου βαθμού σε κάθε μάθημα προσθέτουμε τους 

βαθμούς των τριών τριμήνων και τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου 

και διαιρούμε με το 4 

• Παράδειγμα: ¨Εστω ότι έχουμε τους εξής βαθμούς   

•  Α' τρίμηνο                         : α=12 

• Β' τρίμηνο                         : β=13 

• Γ' τρίμηνο                                 : γ=11  

• Γραπτές εξετάσεις Ιουνίου        : 02 

• Σύνολο :                                   38 

• Τελικός βαθμός:     38  : 4 = 9,5     δηλαδή  10  

• (από το μισό και πάνω ο βαθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω) 

• Α) Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο, o τελικός βαθμός 

είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών τριμήνων (π.χ Μουσική) 

• Β) Στα κλαδικά μαθήματα (Αρχαία   ,      Νέα     ,           Φυσική – Χημεία  ,    

Αισθητική Αγωγή (Μουσική-Καλλιτεχνικά)    ,  Πληροφορική - Τεχνολογία) 

ετήσιος βαθμός θεωρείται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο  

Π.χ  

•  ΒΑΘΜΟΣ 1: ΦΥΣΙΚΗ (α + β + γ + γραπτός):  4  

• ΒΑΘΜΟΣ 2 : ΧΗΜΕΙΑ (α + β + γ + γραπτός) : 4  

• ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ( Μέσος όρος)  = 

•   ( ΒΑΘΜΟΣ -1 +  ΒΑΘΜΟΣ -2 )  :    2 

 

 

 

 



4 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

– Οι μαθητές πρέπει να είναι   παρόντες κατά την ώρα της πρωινής προσευχής 

όπου και γίνεται ενημέρωση σε θέματα που τους αφορούν από τη 

Διεύθυνση του σχολείου. 

– Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των μαθητών στις αίθουσες πριν την 

προσευχή και στη διάρκεια των διαλλειμάτων  (εξαιρουμένων των 

επιμελητών). 

Κινητά – Κάπνισμα 

Δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα εντός του σχολείου. Αν ο μαθητής έχει μαζί 

του κινητό τηλέφωνο πρέπει στη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο να το 

έχει εκτός λειτουργίας  στην τσάντα του.   

 

Όσον αφορά το κάπνισμα, μέσα στους σχολικούς χώρους 

απαγορεύεται και ελέγχεται πειθαρχικά.  

                                                                            

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι  8.15  -   14.10  : 

• 1
η
 ώρα    8.15 - 9.00 

• 2
η
             9.05 - 9.50 

• 3
η
            10.00-10.45 

• 4
η
            10.55-11.40 

• 5
η
            11.50-12.35  

• 6
η
            12.45-13.25  

• 7
η
            13.30-14:10  

 

Οι πρωινές ή οι ενδιάμεσες καθυστερήσεις  εισόδου στην τάξη και ιδιαίτερα όταν  

επαναλαμβάνονται συχνά προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του 

σχολείου.  

Έτσι  ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στη τάξη χωρίς απουσία αν προσέλθει στη τάξη 

μετά την έναρξη του μαθήματος χωρίς σοβαρή δικαιολογία.  
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Απουσίες αυθαίρετες σε ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται .  

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη του 

ημερησίου προγράμματος λειτουργίας παρά μόνο   αν ενημερωθεί το σχολείο από 

το κηδεμόνα , ο οποίος οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς την αποχώρηση. 

Για την προστασία του σχολείου και των μαθητών 

Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν παρέα μαζί τους εξωσχολικά άτομα , ενώ 

πρέπει να αναφέρουν στον εφημερεύοντα κάθε παρουσία ξένου προσώπου στο 

χώρο του σχολείου. 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ενημερώνει  ο 

Υπεύθυνος του Τμήματος . 

΄Ομως την βασική  ευθύνη την έχει ο κηδεμόνας που οφείλει να βρίσκεται σε 

συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο σύμφωνα με το πρόγραμμα 

ενημερωτικών επισκέψεων που ανακοινώνεται. 

Η διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του σχολείου πρέπει να 

αποτελεί φροντίδα όλων γιατί πέρα από την αισθητική , ο κίνδυνος για μεταδοτικές 

ασθένειες είναι μεγάλος στους χώρους όπου συνυπάρχουν πολλά άτομα. 

Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας 

στο χώρο του σχολείου για να αποφευχθούν τυχόν απώλειες. 

Σημείωση : 

• Οι παραπάνω περιπτώσεις αν γίνονται κατ΄ εξακολούθηση και και από τους 

ίδιους μαθητές (χωρίς επαρκή εξήγηση από κηδεμόνα ή γιατρό), 

ελέγχονται περαιτέρω  κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση, μετά από σχετική 

ενημέρωση της από τους Διδάσκοντες και τον Υπεύθυνο του Τμήματος. 

 

• Βέβαια , το Σχολείο  δεν είναι μόνο  
κανονισμοί και απαγορεύσεις.

• Αντίθετα πρέπει να δίνει και                   
θετικές διεξόδους.
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Πρέπει να ενθαρρύνονται  τα παιδιά  να συμμετάσχουν ενεργά  ή και να προτείνουν  

θετικές δραστηριότητες στο σχολείο  . 

Η συμμετοχή σε : 

• Αθλητικές δραστηριότητες – 

• Χορωδία- μουσικά συγκροτήματα- 

• Προγράμματα (Πολιτιστικά , Αγωγής Υγείας ,Ισότητας των δύο φύλων ,  

Σταδιοδρομίας,  

• Περιβαλλοντικά κ .τ. λ)  

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Πρέπει να κατατεθούν πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής 

κατάστασης   ή δελτία ταυτότητας μαθητών ώστε να αποφεύγονται λάθη στην 

καταχώρηση στοιχείων    (π.χ απολυτήριους τίτλους) 

 

 

• Ζητούμε τη συνεργασία σας σε όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά σας  

• Μη διστάζετε να ενημερώσετε τους καθηγητές ή τη Διεύθυνση για κάθε 

πρόβλημα που σας απασχολεί. 

• Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η συνεργασία αυτή είναι κάτι 

παραπάνω από απαραίτητη .  

 

 

 

 


