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2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας     

Σχολικό έτος 2022-2023       Χαλκίδα, 28/09/2022 

  Ενημέρωση για την φοίτηση των μαθητών/τριών  

Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο στις 8.00 το πρωί και παραμένουν σ’ αυτό όλη τη 

διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας που λήγει στις 13.40.  

Η είσοδος και έξοδος για το σχολικό έτος 2022-2023 γίνεται από την  πάνω πόρτα όσο δεν ισχύουν 

μέτρα COVID-19. 

Σε περίπτωση ασθένειας του μαθητή/τριας  ειδοποιείται ο γονέας/κηδεμόνας ο οποίος και τον/την 

παραλαμβάνει από το χώρο αναμονής στην πάνω είσοδο κάτω από την πέργκολα.  

.  

1. Η συνεργασία γονέων και σχολείου είναι κομβική για την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων προς όφελος 

των παιδιών μας. Να τονίσω ότι η τακτική φοίτηση των μαθητών/τριών έχει θετικά αποτελέσματα  στην 

επίδοσή τους στο σχολείο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απουσιάζουν μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. 

Την ίδια ημέρα της απουσίας οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι  να ενημερώνουν το σχολείο, 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς Επίσης, λόγω της πανδημίας οι μαθητές/τριες  πρέπει να 

παραμένουν σπίτι τους μετά την ανάρρωση επιπλέον 24 ώρες χωρίς πυρετό. Πλέον δεν υπάρχει διάκριση σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες, οι απουσίες καταγράφονται και δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τις 114 ώστε η φοίτηση ενός/μίας μαθητή/τριας να μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής.  

2. H μάσκα προς το παρόν δεν είναι υποχρεωτική στους χώρους του σχολείου. Είναι προαιρετική.  

3. Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται σε συγκεκριμένες ημέρες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στις μονόωρες απουσίες που πραγματοποιούνται τη 

πρώτη ώρα επειδή οι μαθητές/τριες δεν ξύπνησαν έγκαιρα. Πολύ γρήγορα μπορεί να υπερβούν το όριο 

των 114 απουσιών. Εξάλλου οι μονόωρες απουσίες της πρώτης ή της τελευταίας ώρας δεν μπορούν με 

κανένα τρόπο να δικαιολογηθούν. 

4. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί γονείς αλλά και παιδιά είναι το θέμα των εξετάσεων. Το διδακτικό έτος –

χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Σε κάθε τετράμηνο οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε μία υποχρεωτική γραπτή 

δοκιμασία (διαγώνισμα) σε κάθε μάθημα και σε ύλη που ορίζεται από τον Διδάσκοντα. Η  γραπτή αυτή 

δοκιμασία μπορεί να αφορά το μάθημα της ημέρας ή μία ευρύτερη διδακτική ενότητα. Παράλληλα 

εξετάζονται και με ολιγόλεπτα τεστ (10-15’).  Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη συμμετοχή τους στα 

προφορικά αλλά και στις εργασίες για το σπίτι συμψηφίζονται για τον Μ.Ο. κάθε τετραμήνου.  

5. Σχετικά με τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα του Ιουνίου: τα μαθήματα που θα εξεταστούν από 1η έως 

15η Ιουνίου είναι 7: α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δηλαδή α1) Γλωσσική Διδασκαλία και α2) 

Νεοελληνική Λογοτεχνία β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δηλαδή β1) Αρχαία ελληνική 

Γλώσσα και β2) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση γ) Ιστορία, δ) Μαθηματικά, ε) Φυσική, στ) 

Βιολογία και ζ) Αγγλικά. 

Ο/Η μαθητής/τρια κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης όταν: 1. Έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας 

επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή 2. Γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης ο/η μαθητής/τρια παραπέμπεται 

το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου (δεύτερη εξεταστική περίοδος) και όταν ο αριθμός των 

παραπεμπόμενων μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).   

6. Ωστόσο, όλα αυτά είναι θέματα που θα συζητήσουμε από κοινού στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πιο 

σημαντικό για μας και για σας θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά των παιδιών μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει 

ανακοινωθεί σε όλους τους μαθητές «Ο κανονισμός του σχολείου μας», που  πρέπει να γίνεται σεβαστός 

από όλους. 

7. Εκεί – μεταξύ άλλων – ορίζεται ότι επιβάλλεται κάθε μαθητής/τρια να σέβεται τον εαυτό του, τους/τις 

συμμαθητές/τριές του και – βέβαια – τους/τις καθηγητές/τριές του. Φαινόμενα βίαιης και ασεβούς 

συμπεριφοράς δεν γίνονται αποδεκτά και έχουν σοβαρές συνέπειες από τη Διεύθυνση και τους/τις 

καθηγητές/τριες του σχολείου.  
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8. Θα ήθελα ακόμη, να επισημάνω ένα-δύο σχετικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τα κινητά τηλέφωνα. 

Απαγορεύεται αυστηρά όχι μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του 

σχολείου, γιατί  και εκ του νόμου ισχύει, αλλά και γιατί μέσω των κινητών, τα παιδιά αποπροσανατολίζονται 

από τους στόχους του σχολείου (μόρφωση και κοινωνικοποίηση), δεν συγκεντρώνονται στα μαθήματά τους 

και χάνουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά. Σε ότι αφορά την επικοινωνία σας με τα παιδιά σας ή εκείνων μαζί 

σας, σας δίνονται πολλές δυνατότητες, αφού μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε το τηλέφωνο, είτε το e-mail 

του σχολείου μας – κι όχι το κινητό του παιδιού.  

9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο σχολείο μας έχει τοποθετηθεί  Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός. Θέλουμε να σας 

ενημερώσουμε ότι εάν το παιδί σας επιθυμεί  να συζητήσει με την ψυχολόγο για κάποιο ζήτημα, θα πρέπει 

πρώτα εσείς να εκδηλώσετε το σχετικό ενδιαφέρον, να μιλήσετε με την ψυχολόγο και να συναινέσετε ότι 

επιτρέπετε τη συνάντηση του παιδιού σας με την ψυχολόγο. Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός  θα 

είναι στο σχολείο μας κάθε Τρίτη. 

10. Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ποικίλα προγράμματα που υλοποιεί το σχολείο μας εδώ και 

χρόνια, χάρη στο ενδιαφέρον και την προσωπική εργασία πολλών εκπαιδευτικών. Από το 2011 έχουμε 

σταθερά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+. Αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου 

μας επισκέφτηκε την περσινή χρονιά  5 χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία και Λιθουανία. Η συνάντηση 

είχε απόλυτη επιτυχία και υπήρξε μια ένθερμη υποδοχή και ένα πλούσιο πρόγραμμα από τις άλλες χώρες 

να ανταποκριθούν στην ποιότητα της ελληνικής συνάντησης.  

11. Επίσης, το σχολείο μας υλοποιεί χρόνια τώρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως: Το Θεολογικό 

Συνέδριο που συμμετέχουμε κάθε χρόνο με την Γ’  τάξη και είναι τριήμερο, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και 

προγράμματα Αγωγής Υγείας. Από τη σχολική χρονιά 2020-2021 συμμετέχουμε στο δίκτυο των 

συνδεδεμένων σχολείων της UNESCO, μια συμμετοχή που δίνει τη δυνατότητα στις μαθήτριες και στους 

μαθητές μας να επικοινωνήσουν όχι μόνο με ευρωπαϊκές χώρες όπως στο Erasmus+αλλά με χώρες από όλο 

τον κόσμο. 

12. Τελειώνοντας σας παρακαλώ για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά σας (υγείας –οικονομικά – 

οικογενειακά) να δέχεστε καλοπροαίρετα τη δική μας ενημέρωση για τη συμμετοχή τους και τη 

συμπεριφορά τους στις σχολικές δραστηριότητες. Είναι χρέος σας να παρακολουθείτε και εσείς τη 

συμπεριφορά αλλά και τη συμμετοχή του παιδιού σας όχι μόνο σχετικά με την καθημερινή παρουσία του 

στο σχολείο αλλά και με την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που έχει ως μαθητής/τρια. Διότι τα παιδιά 

τώρα πρέπει να καταλάβουν ότι το σχολείο είναι η δουλειά τους και να το αντιμετωπίζουν με συνέπεια, 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα. Αν δεν τα πετύχουν αυτά ως μαθητές/τριες, θα είναι πολύ 

δύσκολο να τα πετύχουν ως ενήλικες και εργαζόμενοι/ες στο μέλλον. 

Εύχομαι τέλος, σε όλα τα παιδιά « Καλή σχολική χρονιά»  

Σε σας και στους συναδέλφους «Καλή δύναμη»!  

 

Επικοινωνία με το σχολείο 

 

Ώρες μαθημάτων:    Τρόποι επικοινωνίας με το σχολείο: 

 

 1η ώρα 8.00 -  8.45 

 2η ώρα 8.55 – 9.35  

 3ηώρα 9.45 – 10.25  

 4η ώρα 10.35 – 11.15  

  5η ώρα 11.25 – 12.05 

  6η ώρα 12.15 – 12.55 

  7η ώρα 13.05 – 13.40 

Τηλέφωνο: 2221024094  

e-mail: mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr  

Ιστολόγιο: blogs.sch.gr/2gymchlk/ 
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