
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 

63079  ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ 

Τηλέφ. :  2373051472 

Fax      :  2373051107 

Ε- mail  mail@gym-n-trigl.chal.sch.gr 

 

Ενημερωτικό σημείωμα  προς τους γονείς και κηδεμόνες  

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, 
 
Με το παρόν σημείωμα θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε 
για θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου και τη φοίτηση των παιδιών 
σας σε αυτό . 

Το σχολείο μας αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική 
συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν πλήρη 
ενημέρωση για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών 
τους. Αναμένουμε από σας να προσέρχεστε τακτικά στο σχολείο και να ενημερώνεστε 
σχετικά με τη φοίτηση, την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών σας, καθώς επίσης 
και να μας ενημερώνετε για προβλήματα που μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
τους στο σχολείο. 

Η τακτική παρουσία και ενημέρωση του γονέα από του εκπαιδευτικούς, έχει θετική 
επίδραση και στην απόδοση αλλά και στη συμπεριφορά του μαθητή/τριας. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο μαθητής/τρια, ότι οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται με την οικογένειά του και μαζί προσπαθούν να πετύχουν την μέγιστη 
δυνατή βελτίωση και στα μαθήματα αλλά και στη συμπεριφορά του μαθητή/τριας.   

Για το λόγο αυτό κάθε μέρα, ο σύλλογος των καθηγητών θα είναι στη διάθεσή σας, 
ώστε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την επίδοση, αρκεί να συμβουλεύεστε το 
πρόγραμμα του παιδιού σας, για να βρίσκετε την κατάλληλη ώρα τους διδάσκοντες. 
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Επίσης,  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε,  ότι οι  Καθηγητές του σχολείου μας θα είναι 

στη διάθεση σας για ενημέρωση της φοίτησης και επίδοσης του παιδιού σας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του μεγάλου Διαλείμματος στις 10:45 κάθε μέρα (εκτός των ημερών που 

βρίσκονται σε άλλο Σχολείο- Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα). 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας έχει ως εξής: 

 

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

1η 8.15 9.00 

2η 9.05 9.50 

3η 10.00 10.45 

4η 11.00 11.40 

5η 11.50 12.30 

6η 12.35 13.20 

7η 13.25 13.55 

           

 

 

Απουσίες-Δικαιολόγηση 

 Σχετικά με τις απουσίες  και τα όρια τα οποία ισχύουν στο Γυμνάσιο σας ενημερώνουμε 
ότι: 

Όταν ο μαθητής ή η μαθήτρια είναι άρρωστος/-η, ο γονέας πρέπει να ενημερώνει τη 
διεύθυνση τη Δ/νση του Σχολείου για την απουσία του/της μέχρι τις 8.30. 

1. Για να έχει δικαίωμα ένας μαθητής να πάρει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, η 
φοίτησή του πρέπει να είναι επαρκής. Η φοίτηση θεωρείται επαρκής όταν: 

Α) ο μαθητής δεν έχει υπερβεί τις 64 αδικαιολόγητες απουσίες και 

Β)ο μαθητής έχει σημειώσει μέχρι 114 απουσίες, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 
να είναι όλες δικαιολογημένες. 



Για ειδικές περιπτώσεις και μόνο, όπως π.χ. ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας ή παραμονή σε νοσοκομείο, ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να 
δικαιολογήσει με ειδική πράξη απουσίες πάνω από 114 και μέχρι 164. 

2. Οι απουσίες δικαιολογούνται ως εξής: 

Α) από τον κηδεμόνα που πρέπει να υπογράψει αίτηση και δήλωση δικαιολόγησης 
απουσιών (υπάρχουν έντυπα στο σχολείο). 

Απουσίες 1 ή 2 συνεχόμενων ημερών  λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών 
οικογενειακών προβλημάτων δικαιολογούνται με ιατρική γνωμάτευση ή απλή 
βεβαίωση του κηδεμόνα, που πρέπει να προσέλθει γι αυτό ο ίδιος στο σχολείο. Σε 
κάθε περίπτωση ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με δική του 
βεβαίωση απουσίες μέχρι 10 μέρες το χρόνο 

Β) με γνωμάτευση από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο ή συναφή οργανισμό.. 

Αν ο μαθητής απουσιάζει από το σχολείο πάνω από δύο συνεχόμενες 
μέρες οι απουσίες του δικαιολογούνται μόνο με ιατρική γνωμάτευση. 

Γ) Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται το πολύ μέσα σε 10 μέρες μετά την 
επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Μετά τις 10 ημέρες οι αιτήσεις δικαιολόγησης 
απουσιών, εξετάζονται ως εκπρόθεσμες. 

Δ) Σε καμία  περίπτωση δεν δικαιολογούνται απουσίες που: 

 Πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου σε ώρες 
του ημερησίου προγράμματος, μεμονωμένες ή συνεχείς. 

 Οφείλονται σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα 

 Οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα 

 Οφείλονται σε απουσία από σχολική εκδήλωση 

 Οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του συλλόγου Διδασκόντων 
απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο. 

 Οφείλονται σε άρνηση του μαθητή να κάνει γυμναστική για διαφόρους 
λόγους που δεν κρίνονται επαρκείς από τον καθηγητή, ή όταν προσέρχεται 
στο μάθημα της γυμναστικής χωρίς αθλητική ενδυμασία. 

Επίσης σας  ενημερώνουμε, πως όταν  ο μαθητής καθυστερεί να 
προσέλθει το πρωί στο σχολείο και προσέρχεται οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή της ημέρας, είναι  υποχρεωμένος να συνοδεύεται από τον γονέα 
του. 

 
Σχολικό και διδακτικό έτος 

 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 
31η Αυγούστου του επόμενου έτους.  

 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει 
την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.  

 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των 
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.  



 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους 
που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί 
από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο 
τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.  
 

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο 
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις 
ομάδες.  

 Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) 
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και 
Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία. 

   Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία 

Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-

Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) 

Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία. 

 Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία 
                             - Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή. 

 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω 
περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου. 
 

Αξιολόγηση μαθητών  

,  

Διαδικασία αξιολόγησης  
1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:  
Α. Για την αξιολόγηση 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 ενός θέματος μέσα στην τάξη, η 
συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατίθενται), 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.,  
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής 
διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,  
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες  
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,  
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).  
Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:  
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική 
ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.  
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο 
μάθημα.  
Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία 
γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο καθηγητής που διδάσκει μάθημα της 



δεύτερης ομάδας, δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε 
κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας 
μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης 
ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.  
Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:  
Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την 
ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό 
προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, 
σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία 
σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.  
Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:  
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,  
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,  

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν 
ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.  
 
 

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
1. Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες  
α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄  
β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση  
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα 
μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές.  
2. 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.  
3. 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 επιλογή και ο 
ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα 
και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές 
γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. 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.  
4. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του 
Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.  
5. Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες το 
αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα 
τμήματα της τάξης.   
6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών 
λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και 
παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του 
σχολείου.  
7. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού 
κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της 
ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο 
μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική 



μονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για 
τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.  
8. Tα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται 
στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.  
9. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα 
αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική 
εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του 
γραπτού δοκιμίου.  
10. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε 
αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των 
μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για 
τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.  
Βαθμός ετήσιας επίδοσης  
1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών 
είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου 
τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.  
2. 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.  
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως 
βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε 
κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του 
σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε 
δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση 
στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων 
του Β΄ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για 
κάθε τετράμηνο.  
4. α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,  
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),  
ii) όταν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της πρώτης ομάδας 
(Ομάδα Α΄) τουλάχιστον οκτώ (08), και έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δεκατρία (13).  
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής 
παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 
επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές υλοποιείται 
από το σχολείο πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών 
ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε 
εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων.  
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος 
προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.  
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, 
τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στα μαθήματα  στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι 
μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους. Οι εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών 
εξετάσεων του Ιουνίου.  
5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος 
και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης 
απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον 
οποίον υστέρησε.  



6. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με 
βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή 
απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) της ενότητας με τίτλο 
«Βαθμός ετήσιας επίδοσης» της παρούσας εγκυκλίου με μείωση του προβλεπόμενου 
μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον έντεκα (11)". 

 

Παιδαγωγικός έλεγχος (Π.Δ. 104/79) 

1.Αν κάποιοι μαθητές δεν σέβονται τις αρχές λειτουργίας του σχολείου και με τη 
συμπεριφορά τους βλάπτουν τους συμμαθητές τους, προσβάλλουν τους εκπαιδευτικούς, 
καταστρέφουν τη σχολική περιουσία, τότε είναι επιβεβλημένη η επιβολή κυρώσεων, 
σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Οι κυρώσεις αυτές είναι κατά 
σειρά: 

-Παρατήρηση 

-Επίπληξη 

-Ωριαία αποβολή από το μάθημα 

-Αποβολή από τα μαθήματα από 1 μέχρι 5 μέρες 

-Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

2. Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής πειθαρχικά όργανα: 

Α) ο Διδάσκων (Παρατήρηση, Επίπληξη, Ωριαία αποβολή από το μάθημα) 

Β) η Διευθυντής (Παρατήρηση, Επίπληξη, Ωριαία αποβολή από το μάθημα, Αποβολή από 
τα μαθήματα μέχρι 3 μέρες) 

Γ) ο Σύλλογος  (Παρατήρηση, Επίπληξη, Ωριαία αποβολή από το μάθημα, Αποβολή από τα 
μαθήματα μέχρι 3 μέρες, Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 μέρες, Αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος) 

3. Η ημερήσια αποβολή και κάθε αυστηρότερη ποινή καταχωρείται στο βιβλίο επιβολής 
κυρώσεων από τη Διεύθυνση, η οποία ενημερώνει το γονέα ή κηδεμόνα. 

 

Πρωϊνή προσέλευση 

Μαθητής/τρια που καθυστερεί να προσέλθει στο σχολείο, θα εισέρχεται στην αίθουσα, 
μόνο με γνώση του γονέα. (Αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα στο σχολείο ή 
τηλεφώνημα). 

 

 



Χρήση κινητών τηλεφώνων 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 132328/Γ2/7-12-06 οι 
μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού 
χώρου σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αν έχουν κινητό τηλέφωνο στο χώρο του 
σχολείου θα υποστούν κυρώσεις. Ζητούμε τη συνεργασία σας στο σοβαρό αυτό θέμα, γιατί 
η χρήση των κινητών στο σχολείο παρεμποδίζει την παρακολούθηση των μαθημάτων, την 
εύρυθμη λειτουργία της τάξης και  την κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

 

Περιπτώσεις Σεισμού-Έκτακτης ανάγκης 

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση σεισμού ή άλλης 

έκτακτης ανάγκης και αφού ανακοινωθεί από τις Αρχές διακοπή της λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο 

καταφυγής του σχολείου, που είναι ο χώρος ανάμεσα στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό 

Στάδιο και δεύτερος χώρος καταφυγής, ο αγωνιστικός χώρος του Γηπέδου, εντός του 

Σταδίου.  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα και επιζητούμε τη συνεργασία σας. 

Νέα Τρίγλια  10-11-2015 

Με τιμή 

Ο Διευθυντής 

                                                          Καραποστόλου Αναστάσιος 


