
Αγαπητοί γονείς 
Ο σύλλογος διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω σας ευχαριστεί για την παρουσία σας 
απόψε εδώ και ελπίζει  σε μια γόνιμη και εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία προς 
όφελος κυρίως των παιδιών. Τα θέματα που θα αναφερθούν και αφορούν τη λειτουργία του 
σχολείου είναι τα εξής: 
 
1ο θέμα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α΄ τετράμηνο 
διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου. Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η 
Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. 
 
2ο θέμα: ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τα μαθήματα: 1. Νεοελληνική γλώσσα και Γραμματεία 
                                                                                      2. Μαθηματικά 
                                                                                      3. Φυσική 
                                                                                      4 Ιστορία 
Στα παραπάνω μαθήματα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη τον Ιούνιο, καθώς 
και  ένα ωριαίο διαγώνισμα κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου. 
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα μαθήματα:  

1. Αρχαία Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία 
2. Βιολογία 
3. Γεωλογία- Γεωγραφία 
4. Θρησκευτικά 
5. Αγγλικά 
6. Οικιακή Οικονομία 
7. Δεύτερη ξένη γλώσσα 

Στα μαθήματα αυτά διενεργούνται δύο ωριαία διαγωνίσματα, ένα σε κάθε τετράμηνο. Στο 2ο  
αντί του ωριαίου διαγωνίσματος μπορεί να ανατεθεί μια μικρής έκτασης  συνθετική εργασία. 
Η τρίτη ομάδα αποτελείται από τα μαθήματα:      

1. Τεχνολογία- Πληροφορική 
2. Μουσική – Καλλιτεχνικά 
3. Φυσική αγωγή 

Στα μαθήματα αυτά δεν διενεργείται κανένα ωριαίο διαγώνισμα. 
 
3ο θέμα Βαθμολογία. 
Στα μαθήματα της Α΄ ομάδας ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος βαθμών των τετραμήνων και 
της εξέτασης του Ιουνίου 
Στα μαθήματα  των άλλων δύο ομάδων ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο Μ.Ο των βαθμών των 
τετραμήνων. 
 
4ο Θέμα Πότε προάγεται ένας μαθητής/τρια. 
1.   Όταν έχει σε όλα τα μαθήματα την βάση 10. 
2.   Όταν ο γενικός ετήσιος μέσος όρος επίδοσης είναι πλήρες 13(ανεξαρτήτως βαθμού σε κάθε 

μάθημα) . Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο Μ. Ο είναι 12. 
Όταν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε ο μαθητής/τρια παραπέμπεται σε 
επαναληπτική εξέταση. 
 
5o θέμα:  Απουσίες 
Μέχρι 114 απουσίες. 
Αν ξεπεραστούν οι 114 ο μαθητής/τρια θα πρέπει να έχει ιατρική γνωμάτευση και να έχει Μ.Ο. 
τετραμήνων πλήρες 15. 



Πλαίσιο οργάνωσης Σχολικής ζωής. 
 
Θέμα 1ο Ο μαθητής /τρια οφείλει να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο. 
 
Θέμα 2ο Δεν απομακρύνεται από το χώρο του σχολείου κατά τα διαλείμματα.  Ο μαθητής που 
θέλει να απουσιάσει σε ενδιάμεσες ώρες ή να αποχωρήσει πριν τη λήξη του ωρολογίου 
προγράμματος θα πρέπει να ζητήσει άδεια και  κατόπιν επικοινωνίας με τον κηδεμόνα. 
 
Θέμα 3ο  οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εντός του σχολικού χώρου 
κινητά και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου. (εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ, Αρ, Πρωτ. Φ. 25/103373/Δ1/22-6-2018) 
 
Θέμα 4ο Αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο 
παιδί, η άσκηση σωματικής, λεκτικής και έμμεσης βίας (μέσω Facebook, διάδοση φημών) 
 
Θέμα 5ο Σε περίπτωση μαθητών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, τα παιδαγωγικά 
μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία( ΦΕΚ Β΄/23.01.2018, άρθρο 31) είναι τα εξής 
1. Παρατήρηση 
2. Επίπληξη 
3. Αποβολή από τα μαθήματα μίας ημέρας 
4. Αποβολή από τα μαθήματα δύο ημερών 
5.  Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
Σημείωση : Εκτός από τα παραπάνω προβλέπεται η δυνατότητα του /της καθηγητή / τριας να 
επιβάλλει  ωριαία απομάκρυνση σε μαθητή / τρια όταν διαπιστώσει ότι ακόμα και μετά από 
παρατηρήσεις η παρουσία του /της δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Στη 
περίπτωση αυτή , η απομάκρυνση από την τάξη συνεπάγεται και την καταγραφή μιας απουσίας. 
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις  
απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε  συνολικά, το συμβούλιο της τάξης εξετάζει τους 
ενδεδειγμένους  χειρισμούς. 
 
Θέμα 6ο  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριων ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.( ΦΕΚ Β’.120/23.01.2018, άρθρο 29) Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή 
/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της 
απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την 
εγγραφή.  Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση 
των αποτελεσμάτων φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24. 

 
 
   
 

 

 


