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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

 Το σχολείο λειτουργεί 8.15΄ π.μ. - 14.00΄ . Οι
μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του
σχολείου και πηγαίνουν στα τμήματά τους με ησυχία
και τάξη όταν χτυπήσει το κουδούνι.

 Σε περίπτωση αργοπορίας οι μαθητές ενημερώνουν
τη Δ/νση και παραμένουν στο χώρο του σχολείου.
Δεν εισέρχονται στην τάξη διότι αποσυντονίζεται η
διδακτική διαδικασία.

 Η απουσία καταχωρίζεται κανονικά.



ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΓΙΑ

ΤΗ ΝΈΑ ΣΧΟΛΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ ΠΡΟΒΛΈΠΟΥΝ ΤΑ ΕΞΉΣ

(ΦΕΚ 4187 /10-9-2021)

Οι μαθητές θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες 
ως εξής: με

❖ πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 
ετών και άνω) ή

❖ βεβαίωση νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή

❖ δήλωση αρνητικού self test, το οποίο θα 
πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, έως και 
24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την 
Τρίτη και Παρασκευή



ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

 Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του
προαυλίου κλείνουν και η έξοδος των
μαθητών/τριών απαγορεύεται αυστηρά. Οι
μαθητές/τριες αποχωρούν από το χώρο του
σχολείου μόνο μετά την τελευταία διδακτική ώρα.

 Για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο χρειάζεται να φύγει
μαθητής/τρια από τον χώρο του σχολείου πριν το
σχόλασμα, ζητά άδεια από τη Δ/νση και καλείται ο
κηδεμόνας να παραλάβει τον μαθητή/τρια.

 Οι απουσίες λογίζονται κανονικά.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών προς τη
Διεύθυνση, τους καθηγητές και το προσωπικό του
σχολείου πρέπει να είναι ευγενική, αξιοπρεπής και
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

 Επίσης φιλική, ευγενική και αξιοπρεπής πρέπει να
είναι και η συμπεριφορά τους προς τους συμμαθητές
τους.

 Ασυμβίβαστα προς τη μαθητική ιδιότητα είναι η
χειροδικία, η εξύβριση, ο απρεπής αστεϊσμός, η
υπεξαίρεση αντικειμένων και γενικά, κάθε ενέργεια
που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του
σεβασμού των άλλων.



ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η εμφάνιση και η καθαριότητα των
μαθητών/τριών αποτελεί πρωτίστως θέμα
προσωπικής αξιοπρέπειας και αισθητικής
καλλιέργειας. Το απλό, καλαίσθητο και όχι
εξεζητημένο ντύσιμο είναι και όμορφο και
αυτό που ταιριάζει στο χώρο του σχολείου
και τη λειτουργία που τελείται σε αυτό.

στο μάθημα της φυσικής αγωγής απαιτείται
αθλητική περιβολή



ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

 η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων
(Γ2/132328/7-12-2006)

 απαγορεύεται η φωτογράφιση ή η βιντεοσκόπηση με κάθε είδους
μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού προγράμματος. Κάθε παράβαση, ιδίως όταν
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων μαθητών/τριών, των
εκπαιδευτικών και γενικότερα των μελών της σχολικής
κοινότητας, θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και έχει ανάλογες
κυρώσεις.

 το κάπνισμα (76017/29-7-2002) ) σε όλους τους χώρους και τις
εκδηλώσεις του σχολείου

 οι μαθητές/τριες οφείλουν να φροντίζουν τα προσωπικά τους
αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα
αντικείμενα ή αντικείμενα που η κατοχή τους αντίκειται στη
μαθητική ιδιότητα.



ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε
όλους τους χώρους του σχολείου

 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υπο-
χρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση
προστατευτικής μάσκας, δεν του επιτρέπεται η

είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ,

παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν
επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας,
μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.



ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩ Ν Μ ΑΘΗΤΩ Ν /ΤΡΙΩΝ

 Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των
μαθητών/τριών βαρύνει εξ ολοκλήρου τους
κηδεμόνες τους.

 Oι γονείς - κηδεμόνες ενημερώνονται με sms ή e-
mail από τον υπεύθυνο καθηγητή, μόλις οι απουσίες
του μαθητή/τριας φθάσουν συνολικά τις 30. Όταν
ξεπεραστούν οι 30 απουσίες, η ενημέρωση γίνεται
κάθε πρώτο 5ήμερο του μήνα για τις απουσίες του
προηγούμενου μήνα.



ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες 
και αδικαιολόγητες.

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών 
εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει 
τις εκατό δεκατέσσερις (114).

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

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



ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π.Δ. 126/2016 ΚΑΙ ΝΟ ́ΜΟΣ 4692/2020



Διδακτικές περίοδοι

1ο τετράμηνο > 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

2ο τετράμηνο > 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

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.
Λόγω της πανδημίας, οι γονείς/κηδεμόνες
ενημερώνονται για τη βαθμολογία μέσω email.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) :1) Αρχαία Ελληνική

Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) 2) Νεοελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και
Νεοελληνική Λογοτεχνία), 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5)
Ιστορία, 6) Βιολογία, 7) Αγγλικά

 Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) :, 1) Χημεία, 2) Γεωλογία-
Γεωγραφία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4)
Θρησκευτικά, 5) Δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά-
Γερμανικά) 6) Οικιακή Οικονομία, 7) Τεχνολογία -
Πληροφορική,

 Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) : 1) Μουσική – Καλλιτεχνικά

2) Φυσική Αγωγή



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για την αξιολο ́γηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των 
τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία
(τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του 
στη μελέτη ενο ́ς θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με 
συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατίθενται), απο ́ την οποι ́α ο εκπαιδευτικο ́ς σχηματίζει εικο ́να
για τις γνώσεις, την κατανο ́ηση εννοιω ́ν και φαινομένων, τις 
δεξιο ́τητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές
δεξιο ́τητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικο ́τητα κτλ.

 β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαι ́σιο της 
καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπι ́τι, 
ατομικά ή ομαδικά

 γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι 
διαθεματικές εργασίες

 δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

 ε) οι ολιγο ́λεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
 1. Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μο ́νο

σε ένα (1) μα ́θημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα
την εβδομα ́δα.

 2. Οι ωριαι ́ες γραπτές δοκιμασι ́ες (Διαγωνίσματα) ει ́ναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν
ευρύτερη διδακτική ενο ́τητα για την οποία έχουν διατεθει ́ μέχρι τέσσερις (4) 
διδακτικές ώρες ή
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως
προηγου ́μενο μάθημα.

 3. Οι ολιγο ́λεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) πραγματοποιούνται με 
τους εξής περιορισμου ́ς:

α) αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που 
πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του 
διδάσκοντος.

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά
γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγου ́μενο μάθημα και έχουν
ελεγχθει ́ ο ́τι είναι δυνατο ́ν να απαντηθούν εντο ́ς του διαθέσιμου χρο ́νου.



ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτη ́ριες
εξετα ́σεις στα μαθη ́ματα της Ομα ́δας Α ́ διεξα ́γονται
σε εξεταστικη ́ περι ́οδο που διαρκει ́ από την 1η ε ́ως την 
15η Ιουνι ́ου.

 2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και 
απολυτηρι ́ων εξετα ́σεων ει ́ναι δι ́ωρη για όλα τα 
εξεταζόμενα μαθη ́ματα, εκτός από τα μαθη ́ματα της 
Νεοελληνικη ́ς Γλώσσας και Γραμματει ́ας και της 
Αρχαι ́ας Ελληνικη ́ς Γλώσσας και Γραμματει ́ας, των 
οποι ́ων οι δύο αντι ́στοιχοι κλάδοι, Γλωσσικη ́
Διδασκαλι ́α-Νεοελληνικη ́ Λογοτεχνι ́α και Αρχαι ́α
Ελληνικη ́ Γλώσσα-Αρχαι ́α Ελληνικά Κει ́μενα από
Μετα ́φραση, συνεξετα ́ζονται σε τρι ́ωρη εξέταση.



Το πρόγραμμα των προαγωγικών

και απολυτηρίων εξετάσεων των

μαθημάτων ορίζεται από τον

Σύλλογο Διδασκόντων και

ανακοινώνεται από τον Διευθυντή

του Γυμνασίου στους μαθητές,

τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν

από τη λήξη των μαθημάτων



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.

Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται 
από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται 

στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η 

εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της 
διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον 

εισηγητή καθηγητή.



Βαθμός ετήσιας επίδοσης

 Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄)
βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα
τρίτο 1/3 του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου
τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της
γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

 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.



ΠΡΟΑΓΩ ΓΗ –ΑΠ ΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩ Ν

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή 
απόλυσης

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

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



 Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις

της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργική

απόφαση (Β'276),

προάγονται ή απολύονται,

με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών

ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)".



 Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις
προαγωγη ́ς η ́ απόλυσης, ο μαθητη ́ς παραπέμπεται το
πρώτο δεκαη ́μερο του Σεπτεμβρι ́ου, πριν την
έναρξη των μαθημα ́των του επόμενου σχολικου ́
έτους, σε επαναληπτικη ́ εξέταση στα μαθήματα στα
οποι ́α ο βαθμός ετήσιας επίδοση ́ς του είναι
μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των
μαθημα ́των αυτών δεν υπερβαι ́νει τα τε ́σσερα (4).

 Αν δεν πληρούνται οι παραπα ́νω προϋποθέσεις
προαγωγη ́ς η ́ απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό
ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε
περισσότερα από τέσσερα (4) μαθη ́ματα, τότε δεν
κρι ́νεται άξιος προαγωγη ́ς η ́ απόλυσης, δεν
παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και
επαναλαμβα ́νει την τα ́ξη.



 Για τα μαθη ́ματα της Ομάδας Α ́ οι επαναληπτικές
εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο
Διευθυντη ́ς του σχολείου συγκροτεί διμελη ́ επιτροπη ́
εκπαιδευτικών του σχολει ́ου που έχουν σε πρώτη ή
σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μα ́θημα, η οποι ́α
διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η
προφορικη ́ εξε ́ταση προηγει ́ται της γραπτη ́ς.

 Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ και της Ομα ́δας Γ ́
οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο
Διευθυντη ́ς του σχολείου συγκροτεί διμελη ́ επιτροπη ́
εκπαιδευτικών του σχολει ́ου που έχουν σε πρώτη ή
σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μα ́θημα, η οποι ́α
διενεργει ́ τις εξετα ́σεις.



Αν και μετά τις επαναληπτικές 
εξετάσεις μαθητής/τρια της Α΄ και 

Β΄ τάξης ΔΕΝ κριθεί άξιος 
προαγωγής

ΚΑΙ μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης ΔΕΝ
κριθεί άξιος απόλυσης τότε 

επαναλαμβάνει την τάξη. 



ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες 
μπορεί να ζητήσουν με αίτηση αναβαθμολόγηση 
του γραπτού Δοκιμίου.

Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., 
στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Γυμνάσιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να ζητήσουν 
επανεξέταση (προφορική) ενώπιον διμελούς 
επιτροπής στο σχολείο φοίτησης



ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΓΟΝΕΩ Ν

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς 
τηλεφωνικά στο τηλέφωνο του σχολείου 2104004624
ή να στείλετε μέιλ στο mail@5gym-kerats.att.sch.gr

με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιθυμείτε να 
επικοινωνήσουν μαζί σας.

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε στο σχολείο 
θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά.

 H είσοδος στη σχολική μονάδα επιτρέπεται κατόπιν 
επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή 
rapid test.

 Σε κάθε περίπτωση η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 
σε όλους τους χώρους του σχολείου.

mailto:mail@5gym-kerats.att.sch.gr


Η διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για 

οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα σας 
απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, τη 

διαγωγή και την πρόοδο των παιδιών σας.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση

του 5ου Γυμνασίου Κερατσινίου


