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6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

ΤΗΛ : 2104930198 , 2104907175 

Email : mail@6gym-nikaias.att.sch.gr 

 

Οδηγίες «επιβίωσης» στο Γυμνάσιο 

Προς το μαθητή της Α΄τάξης του Γυμνασίου μας. 

Το έντυπο αυτό έχει σκοπό να σε φέρει σε πρώτη επαφή με το Γυμνάσιο και να σε 

καθοδηγήσει στους κανόνες της νέας σου σχολικής ζωής. Θα σε προετοιμάσει για να 

καταπολεμήσεις τυχόν φόβους, άγχη και ανασφάλειες που μπορεί να σου δημιουργήσει η 

νέα και άγνωστη σχολική ζωή στο Γυμνάσιο.  

 

Εγγραφές μαθητών 

Η εγγραφή των μαθητών γίνεται αυτόματα από το Δημοτικό και τα απολυτήρια στέλνονται 

απευθείας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο που ορίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά με βάση τη χωροταξία της περιοχής.  

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει στις αρχές Σεπτεμβρίου να προσκομίσουν στο Γυμνάσιο τα 

παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα :  

• Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής 

• Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.). Για την έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ. μπορείτε να 

απευθυνθείτε σε δημόσια δομή υγείας ή σε ιδιώτη ιατρό. Είναι υποχρεωτικό για τη 

συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής. 

• Σε περίπτωση αλλοδαπού μαθητή/τριας απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης και 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένα. 

• Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται απόφαση δικαστικής επιμέλειας. 

• Σε περίπτωση μαθητή/τριας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτείται να 

κατατεθεί η ανάλογη γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή άλλο ίδρυμα. 

 

Οργάνωση – Επικοινωνία 

Κάθε τμήμα έχει τη δική του αίθουσα. Οι μαθητές/τριες περνούν έξι περίπου ώρες της 

ημέρας στην αίθουσα αυτή άρα θα πρέπει να διατηρείται καθαρή. Βέβαια σε κάποια 

μαθήματα οι μαθητές θα μεταφέρονται σε ειδικές αίθουσες πχ. Εργαστήριο Φυσικής, 

Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Ξένων Γλωσσών.  

Η κατανομή των μαθητών/τριών στα τμήματα γίνεται με κριτήρια την αλφαβητική 

κατανομή, την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας ή το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής 

γλώσσας πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

Η σχολική χρονιά κατανέμεται σε δύο τετράμηνα : το 1ο τετράμηνο διαρκεί από 10 

Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και το 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου. 

Μετά το πέρας κάθε τετραμήνου δίνεται έλεγχος προόδου του μαθητή/τριας. 
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Για κάθε τμήμα κάθε τάξης του σχολείου ορίζεται ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός ο οποίος 

τηρεί το αρχείο απουσιών και στον οποίο μπορούν οι μαθητές/τριες να απευθύνονται για 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Ταυτόχρονα υπάρχει ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής 

Ζωής με εκπαιδευτικούς υπεύθυνους για την ομαλή επικοινωνία μεταξύ μαθητών και την 

επίλυση διενέξεων. Επίσης οι μαθητές/τριες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στον 

Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου.  

 

Πώς επικοινωνούμε με το σχολείο ; 

Η καλή επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου. Έτσι λοιπόν μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο :  

• Τηλεφωνικά, τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (τηλ. 2104930198 , 21094907175) 

• Μέσω email  (mail@6gym-nikaias.att.sch.gr ) 

• Με επίσκεψη στο σχολείο κατόπιν ραντεβού. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ποια είναι τα μαθήματα που θα διδαχθείς στην Α΄τάξη ; 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρείς ομάδες  

Α΄Ομάδα 

• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

• Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 

• Νεοελληνική Γλώσσα 

• Νεοελληνική Λογοτεχνία 

• Μαθηματικά 

• Φυσική 

• Βιολογία 

• Ιστορία 

• Αγγλικά 

Β’ Ομάδα 

• Γεωλογία  - Γεωγραφία 

• Θρησκευτικά 

• Τεχνολογία 

• Πληροφορική 

• Οικιακή Οικονομία 

• Γαλλικά / Γερμανικά 

Γ΄ Ομάδα 

• Μουσική 

• Καλλιτεχνικά 

• Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

• Φυσική Αγωγή 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Τάξη Α / Ώρες 

Νεοελληνική 
Γλώσσα & 

Γραμματεία 

Γλωσσική Διδασκαλία 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 

Αρχαία 
Ελληνική 
Γλώσσα & 

Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση 2 

Θρησκευτικά 2 

Ιστορία 2 

Μαθηματικά 4 

Φυσική 1 

Βιολογία 1 

Χημεία – 

Γεωλογία - Γεωγραφία 1 

Αγγλικά 2 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 

Οικιακή Οικονομία 1 

Φυσική Αγωγή 2 

Τεχνολογία / 
Πληροφορική 

Τεχνολογία 1 

Πληροφορική 2 

Πολιτισμός και 
Δραστηριότητες 

Μουσική 1 

Καλλιτεχνικά 1 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 

ΣΥΝΟΛΟ 33 

 

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου 

Θα πρέπει να βρίσκεσαι στο σχολείο καθημερινά πρίν τις 08.15 που χτυπάει το κουδούνι. 

Τυχόν καθυστέρηση θα επιφέρει απουσία από την 1η ώρα.  

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1η  08:15 – 08:55  

2η  08:55 – 09:40  

3η  09:50 – 10:35  

4η  10:45 – 11:25  

5η 11:34 – 12:15  

6η 12:25 – 13:05  

7η 13:05 – 13:45  

 

 

Αξιολόγηση / Βαθμολογία 

Πώς αξιολογούμαι στο Γυμνάσιο ; 

Η αξιολόγηση του μαθητή προκύπτει από :  
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• Τη συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία από την οποία ο 

εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και 

φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, 

την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ. 

• Τις εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής 

διαδικασίας 

• Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες. 

• Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) (μέχρι τρεις ανά μάθημα κάθε 

τετράμηνο) 

• Τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες μπορεί να είναι 

προειδοποιημένες αν άπτονται μιας ανακεφαλαίωσης ή μη προειδοποιημένες αν 

καλύπτον ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Στα μαθήματα 

της Α΄ και Β΄ ομάδας διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) γραπτή δοκιμασία σε κάθε 

τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί στο 2ο τετράμηνο αντί για γραπτή δοκιμασία 

μία συνθετική δημιουργική εργασία. Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία 

γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία το πολύ 

μαθήματα την εβδομάδα. Στα μαθήματα της Γ΄ ομάδας δεν διενεργούνται γραπτές 

δοκιμασίες. 

• Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου. Οι γραπτές 

ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις αφορούν όλα τα μαθήματα της Α΄ ομάδας.  

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός της ετήσιας απόδοσης ; 

Ο βαθμός της ετήσιας απόδοσης είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμών των δύο 

τετραμήνων και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης για όσα μαθήματα εξετάζονται 

γραπτώς. 

Πότε ένας μαθητής περνάει στην επόμενη τάξη ; 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν :  

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

β) έχει γενικό μέσον όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής 

παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε επαναληπτική εξέταση 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). Αν ο μαθητής έχει 

βαθμό ετήσια επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) 

μαθήματα, τότε δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. 

Για τα μαθήματα της Α΄ ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. 

Για τα μαθήματα της Β΄ και της Γ΄ ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο 

προφορικές. 

Αν μετά και τις επαναληπτικές εξετάσεις ο μαθητής δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή 

απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη. 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προάγονται/απολύονται όταν έχουν γενικό 

μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12). 
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Φοίτηση – Απουσίες  

Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω ; 

Στο Γυμνάσιο παίρνεις απουσία για κάθε ώρα που δε βρίσκεσαι στο μάθημα. Το σύνολο 

των απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Δεν υπάρχει 

διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.  

Πρέπει να ενημερώνουμε για τις απουσίες ; 

Ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να ενημερώνει το σχολείο και να γνωστοποιεί τους λόγους της 

απουσίας άμεσα μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Η γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αν πρόκειται για απουσίες που δεν προσμετρώνται πχ. 

Ασθένεια λόγω covid, νοσηλεία σε νοσοκομείο, συμμετοχή σε αγώνες, αρρώστια που 

χρειάζεται νοσηλεία, ή λόγους ανωτέρας βίας.  

 

Συμπεριφορά – Ποινές  

Σχολικός Κανονισμός 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου συντάσσεται ύστερα από εισήγηση 

του Διευθυντή με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών 

του Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, του προεδρείου του 15μελούς 

μαθητικού συμβουλίου καθώς και εκπροσώπων του Δήμου.  

Ο εσωτερικός κανονισμός αναφέρεται στα εξής θέματα : 

1. Προσέλευση παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

2. Συμπεριφορά μαθητών – Παιδαγωγικός έλεγχος 

3. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού 

4. Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες 

5. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Ποινες – Τιμωρίες 

Τα παιδαγωγικά μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ο Διευθυντής και ο 

Σύλλογος Διδασκόντων για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς 

μαθητών προβλέπουν τα εξής :  

• Προφορική παρατήρηση, 

• Επίπληξη, Ωριαία απομάκρυνση, 

• Αποβολή μιας (1) ημέρας, 

• Αποβολή δύο (2) ημερών, 

• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

Τα παραπάνω παιδαγωγικά μέτρα είναι κλιμακωτά και επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι 

δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η παρέκκλιση με άλλους τρόπους ή εφόσον πρόκειται για 

σοβαρό μεμονωμένο  περιστατικό.   

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο και 

απασχολούνται με ευθύνη του διευθυντή.  
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Μπορώ να έχω κινητό τηλέφωνο στο σχολείο ; 

OXI . Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο και οποιαδήποτε χρήση του 

τιμωρείται με ανάλογη ποινή. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές ή οι γονείς/κηδεμόνες 

ενημερώνονται από τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του σχολείου.  

 

Ποια είναι τα μαθητικά συμβούλια ; 

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή αποτελεί δικαίωμα των μαθητών αλλά 

και απαραίτητο συστατικό στοιχείο ενός δημοκρατικού σχολείου. Οι μαθητές 

εκπροσωπούνται από το 5μελές Συμβούλιο κάθε τμήματος και από το 15μελές Συμβούλιο 

που εκπροσωπεί όλη τη μαθητική κοινότητα.  

 

Σχολικές εκδρομές – Περίπατοι 

Μέσα στη σχολική χρονιά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 5 σχολικοί περίπατοι. 

Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδρομές στα πλαίσια των στόχων του 

κάθε μαθήματος καθώς και μία ημερήσια εκδρομή. Οι πολυήμερες εκδρομές γίνονται στα 

πλαίσια προγραμμάτων. 

Οι εκδρομές – περίπατοι πραγματοποιούνται εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις (συμμετοχή καθηγητών σε αυτές, συμμετοχή 70% των μαθητών κα.). 

 

 

Αγαπητέ μαθητή/τρια, 

Από την τρέχουσα σχολική χρονιά ξεκινάει για εσένα ένα συναρπαστικό παιχνίδι γνώσεων, 

δεξιοτήτων, κοινωνικών επαφών, δημιουργικότητας. Μη φοβάσαι να εμπλακείς σε όλες τις 

σχολικές δραστηριότητες. 

Εμείς, ο Σύλλογος καθηγητών του σχολείου, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα προσπαθήσουμε να 

δημιουργήσουμε το κατάλληλο φιλικό και προσιτό περιβάλλον που θα αναδείξει όλες τις 

δεξιότητες και ικανότητές σου. Το μόνο που έχεις εσύ να κάνεις είναι να έχεις τα μάτια και 

τα αυτιά σου ανοικτά. 

Καλή σχολική ζωή !!! 

 

 

 


