
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

• "Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης" (ΦΕΚ Β΄3780/08-09-2020)

• Νόμος υπ΄ αριθμ. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. 
Α΄/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και 
άλλες διατάξεις».

• ΥΑ 79942/ΓΔ4/21.05,2019 (ΦΕΚ 
2005/τ.Β΄/31.05.2019) «Εγγραφές, 
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης 
της σχολικής ζωής στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

https://www.3gymamarousiou.gr/images/leitoyrgia_ton_ekpaideytikon_monadon.pdf
https://www.3gymamarousiou.gr/images/FEK111_4692-2020.pdf
https://www.3gymamarousiou.gr/images/21_05_2019_YA.pdf


ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 

• Το διδακτικό έτος για το Γυμνάσιο
αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 

30η Ιουνίου του επόμενου έτους και 
χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται 

τετράμηνα. 
• Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως 

την 20η Ιανουαρίου.
• Το Β' τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως 

τη λήξη των μαθημάτων.

• Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις 



ΦΟΙΤΗΣΗ – ΕΠΙΔΟΣΗ 

Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών 
των Γυμνασίων εξαρτάται:

α) από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους

β) από την επίδοση τους στα μαθήματα .



ΦΟΙΤΗΣΗ 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των 
απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) 
απουσίες      ( #)

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω 
από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. 

Οι απουσίες 
αριθμούνται ανά μία ( 1) για κάθε διδακτική ώρα 
δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες

• Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 
υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη .



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

• Ο εκπαιδευτικός / υπεύθυνος του τμήματος αν ο μαθητής 
έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει 
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες 

• επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή μέσω του myschool
πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και

• ενημερώνει τη Διεύθυνση  του σχολείου. 
• Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει 
τους Γονείς 

• τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, 
εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό 
απουσιών.#



ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Oι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο 

πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής 

διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, 

ατομικά ή ομαδικά

Oι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, 

ατομικές ή ομαδικές και οι διαθεματικές

εργασίες ( #)

Η συνολική του συμμετοχή στο μάθημα 



ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α¨

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία :
Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία :
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση. 

γ) Ιστορία. 
δ) Μαθηματικά.
ε) Φυσική.                                            
στ) Βιολογία. 
ζ) Αγγλικά.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) :        Έως 3 ( τρεις ) ανά 4μηνο

Oι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα)  : Μία ( 1) ανά 4/μηνο 

Προαγωγικές εξετάσεις  



ΟΜΑΔΑ Β ¨
• α) Γεωλογία-Γεωγραφία.
• β) Χημεία.
• γ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή   . (#)
• δ) Θρησκευτικά
• ε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
• στ) Τεχνολογία – Πληροφορική 
.      ζ) Οικιακή Οικονομία. 

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) :        Έως 3 ( τρεις ) ανά 4μηνο

Oι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα)  : Μία ( 1) ανά 4/μηνο 

Δεν γίνονται προαγωγικές 



ΟΜΑΔΑ Γ¨

α) Μουσική-Καλλιτεχνικά. 

β) Φυσική Αγωγή.

Oι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της 

καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή 

στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά

Oι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή 

ομαδικές και οι διαθεματικές εργασίες ( #)

Η συνολική του συμμετοχή 



ΕΠΙΔΟΣΗ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
Η βαθμολογική κλίμακα  σε όλα τα μαθήματα 

είναι :

0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους 
χαρακτηρισμούς:

• «Ανεπαρκώς»01-10

• «Μέτρια»10 -12½

• «Καλά» 12 ½ -15½

• «Πολύ καλά»15 ½ -18 ½

• «Άριστα»18 ½ -20 ( #)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Α΄Ομάδα

Βαθμός : Α 4μηνου + Βαθμός : Β 4μηνου + 
Βαθμός Προαγωγικής εξέτασης Μαϊου-
Ιουνίου 

Β ΄ Ομάδα και Γ΄Ομάδα

Βαθμός Α 4μηνου + Βαθμός Β 4μηνου 



ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   

Ο μαθητής προάγεται 

• α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα 
(10) ή 

• β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 
δεκατρία (13). 

• Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προάγονται  
με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης 
σε τουλάχιστον 12.

•



ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ  Ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ο μαθητής 
παραπέμπεται στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του 
είναι 

μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα τέσσερα (4)

.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
• Αν ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από 

τέσσερα (4) μαθήματα, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

• Μαθητής που δεν κρίνεται άξιος προαγωγής, ακόμη και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, 
επαναλαμβάνει την τάξη . 

• .



Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

Κάθε σχολική μονάδα διέπεται από  το πλαίσιο 
Οργάνωσης Σχολικής ζωής . Η μη τήρηση του 
πλαισίου από τους μαθητές επιφέρει 
συνέπειες παιδαγωγικού χαρακτήρα .



Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες 
παιδαγωγικού χαρακτήρα

• α) προφορική παρατήρηση, 

• β) επίπληξη,

• γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) 
ημέρας,

• δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) 
ημερών,

• ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 



ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

• Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου 
«άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου». 

• Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον 
μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» 
απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 
«Βραβείο Προόδου»

• Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική 
βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Επαινος Προσωπικής Βελτίωσης». 

• Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις 
αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που 
εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός 
έπαινος.



ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

• Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

ΧΑΤΖΕΛΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ /Υποδιεύθυντρια
ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 


