
Αλλοδαποί μαθητές

Αλλοδαποί μαθητές

  

Π.Δ. 155/1978

  

Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76)

  

(Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ.182/84)

  

Παρ. 1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού
αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο
εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα,
εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων Μ.Ε. της Ελλάδας, η οποία
καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μ.Ε.

  

Παρ. 2. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον
συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της
Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο Μ.Ε. δε
βαθμολογούνται στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται
προφορικά με βαθμολογική βάση το οχτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της
φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο Μ.Ε. εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας με βαθμολογική βάση το οχτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με
βαθμολογική βάση το δέκα (10).

  

Π.Δ. 465/1981

  

Άρθρο 4
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Παρ. 8. Η εκτίμηση της επιδόσεως των μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία της
αλλοδαπής ή της ημεδαπής στα οποία εφαρμόζεται δίγλωσσο πρόγραμμα διδασκαλίας στο
εξωτερικό βασίζεται:

  

α) στο βαθμό της ενεργητικής συμμετοχής τους στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας του
μαθήματος στο σχολείο.

  

β) στη προφορική τους εξέταση

  

Για την εκτίμηση της επιδόσεως των μαθητών αυτών λαμβάνεται υπ` όψη και η τυχόν
συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία που για αυτούς ορίζεται προαιρετική.

  

Γ2/1307/24-05-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  

α) Διευκρινίζοντας την §2 του Αρ.2 του Π.Δ.155/78 σας γνωστοποιούμε ότι μαθητές
προερχόμενοι από ξένα σχολεία της αλλοδαπής εφ` όσον απαλλάσσονται από τις γραπτές
εξετάσεις κρίνονται για τη προαγωγή ή την απόλυση τους με βάση τη προφορική
βαθμολογία κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Ελληνικό Σχολείο Μ.Ε. (Γυμνάσιο ή
Λύκειο).

  

β) (δεν ισχύει ) Π.Δ.182/84

  

815/3/61807/11-06-1977 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  

Διευκρινίζοντας τις διατάξεις Αρ.4 του Π.Δ. 264/76 (Π.Δ. 155/78 Αρ. 2) γνωρίζουμε ότι
μαθητές που υπάγονται στις διατάξεις αυτές απαλλάσσονται από βαθμολογία στα
μαθήματα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και εξετάζονται στα υπόλοιπα μαθήματα
προφορικά όπως και οι λοιποί συμμαθητές τους.
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Ως βαθμός ετησίας προόδου στα μαθήματα αυτά θα θεωρηθεί η προφορική βαθμολογία κατά
τη διάρκεια φοιτήσεως τους στο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

  

Π.Δ. 155/1978

  

Παρ. 3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ένα σχολείο του
εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο
κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μ.Ε. σχολικό έτος, κατά
το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με
βαθμολογική βάση το οχτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική
βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.

  

Παρ. 4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησης
τους στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το
πρώτο έτος φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως
προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

  

Παρ. 5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,και 3 του άρθρου
αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε
όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των
προηγουμένων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή
απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  

Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το
πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:

  

α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β` ομάδας και έχουν μέσο όρο
όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων πλήρες οχτώ (8).
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β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο
όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10).

  

γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α` και Β` και ισχύουν
αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα
μαθήματα κάθε ομάδας.

  

ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο
καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού
κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:

  

α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β` ομάδας και έχουν μέσο όρο
όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων πλήρες δέκα (10).

  

β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο
όλων των μαθημάτων της δύο ομάδας αυτής δώδεκα (12).

  

γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α` και Β` και ισχύουν
αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα
μαθήματα κάθε ομάδας.

  

Παρ. 6. (Αφορά την προαγωγή στο Ενιαίο Λύκειο)

  

 

  

Π.Δ. 376/1993

  

Άρθρο 35
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Παρ. 3. Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται
προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον ,
δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η
νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής
συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για
κάθε μάθημα.

  

Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται
από το Π.Δ. 123/87.

  

Φ/815/3/115106/30-09-1978

  

Μαθητές εξ αλλοδαπή επαναπατριζόμενοι και υποβάλλοντες δικαιολογητικά στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για εγγραφή σε αντίστοιχες τάξεις Σχολείων ημεδαπής,
παρακαλούμε να γίνονται δεκτοί ως ακροατές μέχρι λήψεως σχετικών εγκριτικών
αποφάσεων.
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