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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των 

όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται 

ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, 

ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό 

παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην 

αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.  

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση 

ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή 

όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητριών, η εξασφάλιση της 

σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας κ.ά.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες 

και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη 

και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητριών και 

των γονέων/κηδεμόνων.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου 

και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.  

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή 
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του από τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο 

σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης 

λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να 

οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, 

καθώς και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει 

για ένα σχολικό έτος. 

Η εγγραφή μαθητριών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού του Σχολικού 

Κανονισμού από τις μαθήτριες και τους γονείς τους. 

  

2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης 

του έργου μέσα στο σχολείο καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών 

των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, πάντα στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων που του παρέχονται. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντα του 

Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική 

νομοθεσία. Συνοπτικά ο Διευθυντής: 

 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών.  

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική 

νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία 

του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

 Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης.  

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και 

εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και 

την αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς . 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών καθώς και οι σχέσεις τους με 

τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας 

περιγράφονται επίσης από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Ειδικότερα, οι 

εκπαιδευτικοί  επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 

περιλαμβάνεται η διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, 

η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή 

και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 



3 
 

εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Πιο 

συγκεκριμένα,  οι εκπαιδευτικοί έχουν τις εξής υποχρεώσεις:  

Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του 
σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.  

Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς 
την προσωπικότητα τους.  

Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί 
στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης. 
Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια 
ώστε να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.  

Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, τη 
δημοκρατική συμπεριφορά.  

Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με 
το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους 
μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της 
εκπαίδευσης.  

Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον 
των μαθητών και εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους 
διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των 
γνωστικών αντικειμένων.  

Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και 
ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 
μαθητές.  

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια 
και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και 
υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν 
πιθανά προβλήματα.  

Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και 
λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και 
καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης 
και λήξης των μαθημάτων.  

Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους 
ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων 
συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των 
μαθητών.  

Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από 
την τάξη και το Σχολείο.  

Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής, τόσο μέσω των διάφορων 
μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που 
παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και 
με την αυτοεπιμόρφωση.  
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Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς 
και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και 
τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών 
τους.  

Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με 

γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σε αυτούς τους 

ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη 

επιμόρφωση. 

Η σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έχει την οργάνωση 

μίας ευνομούμενης ομάδας, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεί για 

τις μαθήτριες παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής 

αγωγής. 

  

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 3.1. Εγγραφές – Μετεγγραφές 

Όπως είναι γνωστό, το Γυμνάσιό μας είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχολείο που δέχεται 

αποκλειστικά κορίτσια από όλες τις περιοχές. Αιτήσεις για εγγραφή στην Α΄ 

Γυμνασίου γίνονται κάθε χρόνο περίπου την άνοιξη. Το ακριβές χρονικό διάστημα 

προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση που εκδίδεται (και δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του σχολείου) στα μέσα Μαρτίου. Για την υποβολή αίτησης δεν χρειάζεται 

κατ’ αρχάς η προσκόμιση κάποιου εγγράφου, η δε αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα 

από την ιστοσελίδα του σχολείου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των 

διαθέσιμων θέσεων τότε για την επιλογή των μαθητριών διεξάγεται δημόσια κλήρωση. 

Από την έναρξη του σχολικού έτους (1η Σεπτεμβρίου ) και μέχρι το τέλος του Α΄ 

Τετραμήνου (20 Ιανουαρίου) οι μαθήτριες μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία 

της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του σχολείου 

υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή τη μετακίνηση. Για εξαιρετικά 

σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι 

μετεγγραφές, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μέχρι και 10 ημέρες πριν από τη 

λήξη των μαθημάτων. 

 3.2. Σχολική ζωή 

Οι μαθήτριες κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία 

και διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η 

διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση αλλά στην πορεία 

προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και 

το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την περαιτέρω εξέλιξη. Η 

επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους, άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα. 

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα 

των στοιχείων της προσωπικότητας της μαθήτριας αλλά και αντίστροφα, η ποιότητα  
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της προσωπικότητας της κάθε μαθήτριας επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, 

εφόσον ανάμεσα στη μαθήτρια και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση 

αλληλεπίδρασης. 

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητριών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος 

σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αποδοχή 

της διαφορετικότητας,  η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής 

άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που δεν είναι αποδεκτό είναι ο ανταγωνισμός, και δη ο 

επιθετικός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα 

αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται. 

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητριών στις σχολικές δραστηριότητες ως 

υποχρέωσή τους. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και 

οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και οι άλλες 

σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών 

προγραμμάτων είναι επιθυμητό να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των 

ίδιων των μαθητριών. 

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητριών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και 

οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και 

χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η 

δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην 

κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.  

 3.3. Φοίτηση των μαθητριών  

Η φοίτηση των μαθητριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των 

μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητριών και οι συνέπειες 

αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα 

το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. 

Αυτό εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από έναν 

ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη 

για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση της 

μαθήτριας την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δεν 

συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. 

Το Σχολείο επιφυλάσσεται να αντιμετωπίζει με πιο αυστηρό τρόπο μαθήτριες που 

απoυσιάζoυν χωρίς σοβαρό λόγο, κάνοντας κατάχρηση του σχετικού νόμου για τις 

απουσίες. 

Ειδικότερα: 

 Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται στους γονείς οι διατάξεις που 

ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητριών. 

 Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών 

τους στο σχολείο το πρωί. 

 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά σχετικά με τις απουσίες του 

παιδιού τους. 
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 Οι απουσίες των μαθητριών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας θεωρούνται 

αδικαιολόγητες. 

 Οι αδικαιολόγητες απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές 

εξωδιδακτικές εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται. 

 Η αδικαιολόγητη καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται. 

 Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του “Ελέγχου Προόδου” της μαθήτριας, 

γνωστοποιείται στους γονείς της και ο αριθμός των απουσιών της. 

 Μαθήτρια που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της 

σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του 

σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους γονείς της. 

 Η φοίτηση των μαθητριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που 

λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών 

που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την 

ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας. 

 3.4. Απαλλαγή μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα 

1. Φυσική Αγωγή 

α) Εάν μαθήτρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση 

παρακολούθησής του εφόσον ο κηδεμόνας της υποβάλει σχετική αίτηση στον 

Διευθυντή του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα 

περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την 

έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο της μαθήτριας στο 

σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθήτριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική 

μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας της 

μαθήτριας. 

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από 

τον Διευθυντή του σχολείου, τον αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή, και τον Υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά η μαθήτρια και συντάσσεται σχετική πράξη 

στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία καταγράφονται και οι 

δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει η μαθήτρια την ώρα διεξαγωγής του 

μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών η μαθήτρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου 

Νοσοκομείου. 

γ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθήτριας 

προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή της μαθήτριας στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα, ο 

Διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία 

αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και 

τον Υπεύθυνο του οικείου τμήματος του σχολείου ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει 

αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή της μαθήτριας από το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής ή για την αποχή της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές 

δραστηριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και 
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συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της 

αρμοδιότητάς της. 

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της 

πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της 

απαλλαγής η μαθήτρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα 

αυτή συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με την περιπτ. 

β΄. 

ε) Η μαθήτρια είναι δυνατόν να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, εφόσον υπάρχει λόγος. Ο 

διδάσκων μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του Διευθυντή του 

σχολείου. 

2. Μουσική 

α) Εάν μαθήτρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο 

μάθημα της Μουσικής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση 

παρακολούθησής του εφόσον ο κηδεμόνας της  υποβάλει σχετική αίτηση στον 

Διευθυντή του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα 

περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την 

έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο της μαθήτριας στο 

σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθήτριας ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη. 

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από 

τον Διευθυντή του σχολείου, τον αρμόδιο διδάσκοντα  καθηγητή και τον Υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά η μαθήτρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη 

στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν η 

μαθήτρια είναι υποχρεωμένη να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα 

διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών η μαθήτρια προσκομίζει 

γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου. 

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της 

πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου 

Διδασκόντων, στην οποία, σε περίπτωση που η μαθήτρια δεν είναι υποχρεωμένη να 

παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις 

οποίες θα συμμετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. 

3. Θρησκευτικά 

Η εγκύκλιος που ισχύει (με αρ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020) ορίζει, μεταξύ 

άλλων, ότι: 

 Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από 

Υπεύθυνη Δήλωση των δύο γονέων της μαθήτριας, στην οποία θα αναφέρεται 

ότι : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού 

μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Μόνον στην περίπτωση που η γονική 
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μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της 

ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα. 

 Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου και ισχύει 

για το συγκεκριμένο σχολικό έτος. 

 Οι μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν 

πρέπει να περιφέρονται εντός ή εκτός σχολείου ή να απουσιάζουν 

(αδικαιολόγητα) αλλά θα πρέπει να απασχολούνται με απόφαση διευθυντή και 

συλλόγου διδασκόντων. 

 3.5. Ενδυμασία 

Οι μαθήτριες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένες κόσμια και ευπρεπώς. 

Ειδικότερα, οι μαθήτριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν αθλητική 

περιβολή. 

 3.6. Υγεία των μαθητριών 

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή της μαθήτριας, το 

υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό 

γιατρό τους, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά 

προβλήματα υγείας των παιδιών τους. 

Για τη συμμετοχή των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική 

γνωμάτευση. 

 3.7. Επίδοση των μαθητριών 

Η επίδοση των μαθητριών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά κατά τις 

συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές 

δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο 

παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο. 

Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς μία φορά 

την εβδομάδα σε τακτές ώρες  που τους ανακοινώνονται (λόγω της πανδημίας ο τρόπος 

επικοινωνίας έχει αλλάξει) 

 3.8. Πειθαρχία  

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού 

χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητριών 

του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες. 

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η 

καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις 

αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η 

συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ’ 

αυτό. 

Ειδικότερα: 
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1. Οι μαθήτριες αφήνουν στην αίθουσα διδασκαλίας το μαθητικό σακίδιο και 

κατεβαίνουν στην αυλή για την πρωινή συγκέντρωση. Οι μαθήτριες 

εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς 

καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά 

περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους. Για όσες μαθήτριες 

προσέρχονται με καθυστέρηση εξετάζεται η αιτία της καθυστέρησης και 

αναλόγως (σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει πάρει ο Σύλλογος 

Διαδασκόντων στην αρχή της χρονιάς) ή εισέρχονται στην τάξη τους κατόπιν 

έγκρισης του διδάσκοντα καθηγητή ή παραμένουν στον χώρο υποδοχής του 

σχολείου και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της 

διδακτικής ώρας.  

2. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητριών επιτρέπεται 

μόνον για σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντα. 

3. Οι μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη 

λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης 

αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), 

ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του. 

4. Οι μαθήτριες πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή 

διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους 

θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του 

Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητριών τους, την ξένη 

περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η τάξη, η ησυχία και το 

ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας 

όλων των μελών της ομάδας και επιτυχίας των μαθησιακών στόχων του 

σχολείου. 

5. Στα διαλείμματα βγαίνουν όλες πλην των επιμελητριών, που παραμένουν 

υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών κλπ. Η χρήση 

τροφίμων και ποτών (προφανώς χωρίς αλκοόλ) γίνεται στην αυλή.  Οι ασθενείς 

μαθήτριες μπορούν να παραμένουν στην αίθουσα μόνον με σχετική άδεια του 

εφημερεύοντος καθηγητή. 

6. Οι μαθήτριες συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και 

αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο 

ήθος των μαθητριών μας. 

7. Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας 

διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  

 Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτήν που έχουν τη διαφορά.  

Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο           

Σχολικής Ζωής.  

            Απευθύνονται στον Διευθυντή.  

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής,  

ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, απευθύνονται άμεσα στους 

καθηγητές τους.  

8. Οι μαθήτριες οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο. Η καλή μεταχείριση του 

βιβλίου είναι δείγμα πολιτισμού. 

9. Οι μαθήτριες οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο 

των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως 

τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κλπ.). 
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10. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η 

περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό 

καθήκον όλων των μαθητριών. 

11. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο 

καθώς επίσης μηχανημάτων ήχου (ραδιόφωνα, walkman) και αναπαραγωγής 

εικόνας (βιντεοκάμερα). 

12. Απαγορεύεται στις μαθήτριες να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, 

επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης 

και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πάντως, για ό,τι τους ανήκει είναι οι ίδιες 

υπεύθυνες και υπόλογες για την ασφαλή φύλαξή του. Το σχολείο δεν φέρει 

ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας, που οι 

μαθήτριες φέρουν τυχόν μαζί τους. 

13. Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και 

υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς 

θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα 

μέσα στις αίθουσες. 

14. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθήτριες όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια 

περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία – 

καρέκλες κλπ.) αλλά τουναντίον, μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή 

κατάσταση και όταν απαιτείται, συνεργάζονται γι’ αυτό με τη διεύθυνση του 

σχολείου. Οι μαθήτριες είναι υπεύθυνες για την κατάσταση του θρανίου τους. 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου  είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 

ευθύνης στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. 

Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, αυλής και 

γενικότερα της σχολικής περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο 

μέσα στον οποίο καλλιεργείται η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή 

χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές 

δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τη μαθήτρια στην αντίληψη της 

απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 

15. Οι μαθήτριες οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και 

στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να 

διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

 Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που επιφέρουν αυστηρές ποινές, θεωρούνται: 

 Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες. 

 Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία 

προσώπων εντός του σχολικού χώρου. 

 Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους. 

 Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση 

κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ακολουθούνται οι προβλεπόμενες 

από την πολιτεία διαδικασίες. 

 3.9. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και 

να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία του κλίματος που απαιτείται για την 

υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητριών έτσι 

ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη 

τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτόν το σχολείο πρέπει να χρησιμοποιεί όλους 



11 
 

τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. διάλογος, συμβουλευτικές συναντήσεις με τις 

υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την 

αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 

διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα 

χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα: 

 προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και 

υποστήριξης 

 απαγόρευση της βίας 

 δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον 

εκφοβισμό 

 καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας 

 προώθηση της συνεργατικής μάθησης 

 σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή 

 προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων. 

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθήτριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές 

συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής 

συμπεριφοράς των μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας 

των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο 

Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, 

προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του 

θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται 

υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων 

του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι 

μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν 

να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την 

ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του 

Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της 

ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητριών στο Σχολείο 

αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 

 3.10. Διαγωγή  

 Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητριών πραγματοποιείται με 

τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ο 

οποίος αποφαίνεται συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο 

σχολείο. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητριών των 

οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής. 
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 Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των 

απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών 

πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών. 

 3.11. Τιμητικές διακρίσεις  

1. Στις μαθήτριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «Άριστα» 

απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Αριστείο 

Προόδου». 

2. Στις μαθήτριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό 

ετήσιας προόδου απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 

«Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» 

απονέμεται σε όλες τις μαθήτριες που ισοβάθμησαν. 

3. Στις μαθήτριες οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσής 

τους απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Έπαινος 

Προσωπικής Βελτίωσης». 

4. Στις μαθήτριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και 

κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς 

φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος. 

5. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο 

άρθρο αυτό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. 

6. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της 

Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και 

οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών. 

  

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 4.1. Ωράριο λειτουργίας 

Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 31 Μαΐου του 

επομένου έτους. 

Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται 

τετράμηνα. Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20ή 

Ιανουαρίου. Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των 

μαθημάτων (31 Μαΐου). 

Το σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 

8.20 π.μ. έως τις 14.10 μ.μ.  

4.2. Διακοπές – Αργίες - Εορταστικές Εκδηλώσεις 

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά 

τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους: 

α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου. 
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β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά. 

2. Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο δέχεται το κοινό μία ημέρα την 

εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων 

του σχολείου και εξωτερικά σε εμφανές σημείο. Την ημέρα αυτή ένας/μία 

τουλάχιστον από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε Σχολείου, ο/η οποίος/α 

ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πριν από τη λήξη του 

διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος 

υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή σχολείου, 

και υπογράφει αντ’ αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα ασκούν 

περισσότεροι από έναν διδάσκοντες, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο ανώτερος 

κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος. Εάν η ημέρα που έχει οριστεί 

συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική μονάδα δέχεται το κοινό την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα 

3. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων ορίζονται: 

α) όλες οι Κυριακές, 

β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών, 

γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, 

δ) η Καθαρά Δευτέρα, 

ε) η 1η Μαΐου 

στ) η ημέρα αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή 

εθνικής εορτής. 

4. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης 

Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα 

Γυμνάσια εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο 

εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Κατά την παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, 

με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

σχετικών με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα. Αν η ημέρα αυτή 

συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την 

προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής. Η εορτή της σημαίας 

πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 

28ης Οκτωβρίου. 

 4.3. Πρωινή προσέλευση 

Όλες οι μαθήτριες, οι οποίες έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται 

στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συνάντησης 

όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και 

ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. 
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Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν 

αρκετές μαθήτριες αλλόθρησκες/ετερόδοξες. Αυτές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν 

στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα 

της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό μεγάλη 

σημασία. 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητριών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης 

και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό 

ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση 

του διαθέσιμου χρόνου. 

Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητριών ελέγχεται αυστηρά με βάση την γενική 

αρχή: «δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να 

ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί ο κάθε μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες». 

Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητριών, οι 

οποίες χρεώνονται με απουσία. 

Σημείωση: Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας κατά το σχολικό έτος 2021-

22 δε θα γίνεται πρωινή συγκέντρωση, αλλά οι μαθήτριες αμέσως μετά την προσέλευσή 

τους στο σχολείο θα κατευθύνονται στις αίθουσές τους. 

  

4.4. Πρόγραμμα μαθημάτων 

Το πρόγραμμα μαθημάτων αποβλέπει στην ανάπτυξη του πνεύματος και της 

προσωπικότητας των μαθητριών. Διδάσκονται τα μαθήματα του κρατικού αναλυτικού 

προγράμματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα 
Τάξεις 

Α΄ Β΄ Γ΄ 

Νεοελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία 

Γλωσσική Διδασκαλία 

 
3 2 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 

 

2 

 

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

από Μετάφραση 
2 2 2 

  Μαθηματικά  4 4 4 



15 
 

Φυσική 1 2 2 

Χημεία - 1 1 

Βιολογία 1 1 1 

Γεωλογία - Γεωγραφία 1 2 - 

             Ιστορία 2 2 2 

Θρησκευτικά 2 2 2 

Αγγλικά 2 2 2 

2η Ξένη Γλώσσα 

(Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά)* 
2 2 2 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - - 3 

 Οικιακή Οικονομία 1  - - 

 
Φυσική Αγωγή 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Τεχνολογία και 

Πληροφορική 

Τεχνολογία 1 1 1 

Πληροφορική 2 1 1 

Πολιτισμός και 

Δραστηριότητες 

Μουσική 1 1 1 

 

Καλλιτεχνικά 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1 

Σύνολο ωρών  33 33 34 

 

  

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται με άλλες δραστηριότητες, όπως 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές εκδρομές, 

εκκλησιασμοί, αθλητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς 

διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού κ.ά. 
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5. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

1. Φυσικοί κηδεμόνες της μαθήτριας είναι ο πατέρας και η μητέρα. Αυτοί είναι 

κηδεμόνες της μαθήτριας, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το 

σχολείο. Διαφορετικά μπορούν να ορίσουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον 

κηδεμόνα της μαθήτριας. 

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τη μαθήτρια στο σχολείο, επικοινωνούν 

με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν 

υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη μαθήτρια 

και επηρεάζουν τη συμπεριφορά της στο σχολείο. 

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με μια 

συγκεκριμένη μαθήτρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, 

ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει 

να συνεργαστεί με το σχολείο. 

4. Για τη συμμετοχή της μαθήτριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι 

απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του 

Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη. 

5. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για 

τη μαθήτρια αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που 

μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά της μαθήτριας στο 

σχολείο (π.χ. ασθένειες). 

6. Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων 

τρόπων:  

 Ιστοσελίδας του Σχολείου.  

 Ενημερωτικών σημειωμάτων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.  

 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.  

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων, ημέρες και ώρες.  

7. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της 

άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητριών. Οι γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητριών του Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και 

συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων 

βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων 

του Σχολείου αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Το 

σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την 

προαγωγή του σχολικού έργου. 

Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και 

ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του 

Διευθυντή του σχολείου.  
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Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και 

εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο 

επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων και των ιδίων των γονέων και κηδεμόνων. 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο 

συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του 

Συμβουλίου τους.  

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας 
διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού 
περιβάλλοντος. 

8. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι 

επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το 

θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό 

δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών για να επιτύχει 

στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. 

  

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

 Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  
Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους, σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός 

του σχολικού χώρου.  

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο 

μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την 

προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το 

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του 

Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τις μαθήτριες, καθώς και τους 

γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την 

εκδήλωση των φαινομένων αυτών.  

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθήτριες και οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμμορφώνονται 

και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 

φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. 

για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών 

της. 

II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης  
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Ενδεικτικό σχέδιο: 
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III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί 

σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις 

ετοιμότητας. 

 

7. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, 

ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΟΠΩΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 Φοίτηση μαθητριών 

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών 

Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων 
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Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται, εκτός 

από την επίδοση τους, και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο 

των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

3. Οι απουσίες αριθμώνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 

4. Απουσία μαθήτριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 

θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

5. Απουσία μαθήτριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου 

θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

6. Απουσία μαθήτριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται 

απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα 

την ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως 

αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων, η συμμετοχή της μαθήτριας 

στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν 

λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις 

στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθήτριες και δεν παραμένουν στο σχολείο, 

προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρίζονται απουσίες σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική απόφαση. 

 

Περιπτώσεις στις οποίες οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης 

1. Όλες οι απουσίες των μαθητριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης. Για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητριών δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α) απουσίες από το σχολείο μαθητριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο 

εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις 

σχετικές διατάξεις όργανα. 

β) Απουσίες μαθητριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος, κατά τις εορτές του 

Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη 

του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρησκεύματος, την προηγούμενη και την 1η 

του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την 

ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος, κατά τις ημέρες 

των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), 

καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της 

περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α’ 75), 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του κηδεμόνα της μαθήτριας. 

γ) Απουσίες μαθητριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε 

Γυμνάσιο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος 

μετεγγραφής. 
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δ) Απουσίες μαθητριών οι οποίες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη 

διδασκαλία μαθημάτων αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας 

παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 

ε) Απουσίες μαθητριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες 

καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο. 

στ) Απουσίες μαθητριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας 

στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την 

επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα 

επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους. 

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως 

είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος: 

α) για τις μαθήτριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από 

νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, 

β) για τις μαθήτριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, 

γ) για τις μαθήτριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται 

σε θεραπεία συντήρησης, 

δ) για τις μαθήτριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που 

ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314), 

ε) για τις μαθήτριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και 

έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητριών θα πρέπει: 

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του 

προβλήματος υγείας. 

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη 

σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει 

σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από 

Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή της μαθήτριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της 

Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία 

φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή 

της ιδιωτικής Κλινικής. 

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 

προσμετρώνται απουσίες μαθητριών μέχρι είκοσι (20) ημερών, που οφείλονται 

σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα 

ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού, όπως : 

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση, 
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β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο, 

γ. θεραπείες, αρχικές ή συνεχιζόμενες, για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις, που 

απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε 

νοσοκομείο. 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητριών θα πρέπει: 

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του 

προβλήματος υγείας. 

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη 

σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει 

σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από 

Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή της μαθήτριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της 

Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία 

φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή 

της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να 

προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα 

Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

γγ. Η αίτηση της μαθήτριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και 

δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του 

Συλλόγου Διδασκόντων, που εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση 

μαθήτριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην 

οποία ανήκει το σχολείο. 

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν 

προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα για όσο διάστημα απαιτείται και 

έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον 

χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε 

συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν 

πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 

με την προσκόμιση από τις ενδιαφερόμενες της πρόσκλησης συμμετοχής τους 

από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής 

τους στην εκδήλωση. 

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν 

προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για 

τη συμμετοχή μαθητριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που 

διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν 

προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητριών λόγω συμμετοχής τους: 

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, 
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β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις 

εγκεκριμένες από το Υπουργείο με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών, 

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την 

εκάστοτε εθνική ομάδα, με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη 

των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α ́ 141). 

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των 

περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από  τις ενδιαφερόμενες 

οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς 

και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας 

με την εθνική ομάδα απαιτείται η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε 

επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος. 

Πότε οι απουσίες των μαθητριών δεν προσμετρώνται λόγω κορωνοϊού 

Οι απουσίες μαθητριών που οφείλονται στον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται 

αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 η ίδια η μαθήτρια, με απαραίτητη προσκόμιση 

ιατρικής βεβαίωσης. 

β) Αν η μαθήτρια ανήκει σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον 

ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή 

από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι 

ακόλουθες: 

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) 

μήνες από την ολοκλήρωσή της. 

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν 

παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες. 

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500). 

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα). 

vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια. 

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 

μυοκαρδιοπάθεια. 

ix. Μαθητές με χρόνια σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα 

με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου. 

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. 

γ) Μαθήτρια που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό 

COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος. 

Για τις μαθήτριες που απουσιάζουν εντασσόμενες σε ευπαθείς ομάδες προβλέπεται η 

παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο 

των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις 

απουσίες των μαθητριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν 

το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητριών, κατά τον χαρακτηρισμό 

της φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 29, οι απουσίες δεν διακρίνονται σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητριών εφόσον το σύνολο των 

απουσιών  δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθήτριας που σημείωσε πάνω από 

εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθήτριες των οποίων η φοίτηση 

χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένες να επαναλάβουν τη φοίτηση 

τους στην ίδια τάξη. 

  

ΙΙ. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ  

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητριών ευθύνονται 

εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθήτριας που 

απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τούς λόγους της 

απουσίας άμεσα, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο 

σχολείο κατά την εγγραφή της μαθήτριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου 

των απουσιών πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο 

στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες 

για τις απουσίες των μαθητριών και να πληροφορείται τους λόγους των 

απουσιών τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα 

σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο 

κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS) ή με επιστολή. Εάν η 

επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι 

γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την 

αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, 

η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

3. Σε περίπτωση που μαθήτρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι 

υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες της 

μαθήτριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται 

τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά την 

πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

εκπαιδευτικός τούς ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε 

μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος 

(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή 

συνεχείς, χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αναζητώνται οι λόγοι 
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και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, 

κρίνονται απαραίτητες. 

5. Οι απουσίες των μαθητριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. 

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

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

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: 

Ομάδα Α΄ 
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και 

Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση. 

αγ) Ιστορία. 

αδ) Μαθηματικά. 

αε) Φυσική. 

αστ) Βιολογία. 

αζ) Αγγλικά. 

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: 

Ομάδα Β΄ 
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία. 

ββ) Χημεία. 

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

βδ) Θρησκευτικά. 

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα. 

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική. 

βζ) Οικιακή Οικονομία. 

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα 

ως εξής: 

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά. 

γβ) Φυσική Αγωγή. 

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω 

περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου (αναγράφονται παραπάνω). 

Διαδικασία αξιολόγησης 

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής: 

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης της μαθήτριας κατά τη διάρκεια των 

τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή της μαθήτριας στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα 

που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή της στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην 

τάξη, η συνεργασία της με συμμαθήτριες), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει 

εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη 

δημιουργικότητα της μαθήτριας κ.τ.λ., 
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β) οι εργασίες που εκτελεί η μαθήτρια 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 τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 

και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 

δημιουργικής εργασίας), 

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. 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 

προηγούμενο μάθημα.  

Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́  διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) 

τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και 

της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν, στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον 

τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ ́ δεν 

διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. 

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 δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των 
μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων.  

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

1. Η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες: 

α) Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας 

Α΄  διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί περίπου από τα μέσα Μαΐου έως 

τα μέσα Ιουνίου. 

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για 

όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων 

οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, 

συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. 
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Μαθήτρια που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, 

λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω 

άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι 

συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα που υποβάλλεται στον 

Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα, την οποία ορίζει με απόφασή του 

ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μαθήτριες που 

αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και 

εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

β) Μαθήτριες της προηγούμενης περίπτωσης,  που δεν προσέρχονται σε εξέταση την 

ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών 

προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή 

λόγω σοβαρού κωλύματος, που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά 

ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν 

από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και 

να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α΄ δεν εξετάσθηκαν. Για τις 

μαθήτριες αυτές ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος 

στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητριών καταθέτουν 

υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από 

την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθήτριες 

αυτές θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

2. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων 

ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή 

του Γυμνασίου στις μαθήτριες 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 γίνονται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα 

διδάσκεται από περισσότερους από έναν καθηγητές γίνονται 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 
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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 στις μαθήτριες ή υπαγορεύονται ή 

γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή 

του σχολείου. 

9. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τις μαθήτριες 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 μαθητριών, 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 

μαθητριών 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 μαθητριών 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.  

4. α) Η μαθήτρια κρίνεται άξια προαγωγής ή απόλυσης, 

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

ή 

αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία 

(13). 

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, η 

μαθήτρια παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την 

έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη 

εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο 

βαθμός ετήσιας επίδοσής της είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός 

των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι 

παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και η μαθήτρια έχει βαθμό 

ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) 

μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξια προαγωγής ή απόλυσης και επαναλαμβάνει 

την τάξη. 

5. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές 

και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 

εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το 

εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. 

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας 

Β΄ και της Ομάδας Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι 

προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 
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εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το 

εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις. 

6. Αν, μετά και τις επαναληπτικές εξετάσεις, μαθήτρια της Α΄ και Β΄ τάξης δεν 

κριθεί άξια προαγωγής ή μαθήτρια της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξια 

απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη. 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός από όλους τους εκπαιδευτικούς, το 

Δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητριών, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και 

την εκπρόσωπο του Δήμου βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τις μαθήτριες, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό 

θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. 

Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 

στόχους και το όραμά του.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με τις 

αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα 

συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών προς 

ενημέρωσή τους.  

 

19 Σεπτεμβρίου 2022  

 

Ο Διευθυντής 

 

Δημήτριος Δημητρόπουλος 

 


