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Σχολικό και διδακτικό έτος

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

Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου
του επόμενου έτους.
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') :1) Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική
Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.
• δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) : 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΄) : 1) Τεχνολογία Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική
Αγωγή

Διαδικασία αξιολόγησης

Για την
αξιολόγηση
της επίδοσης
του μαθητή
κατά τη
διάρκεια των
τετραμήνων
συνεκτιμώνται
τα κριτήρια:

•η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή
διδασκαλία 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.,
(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
ων εργασιών που του ανατίθενται),
•οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο
της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο
σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,
•οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή
ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες
•οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
•οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (Ομάδα Α)
Μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια
του πρώτου τετραμήνου.
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.

Αξιολόγηση μαθημάτων
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 διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας
δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας,
την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης
στους μαθητές.

Περιορισμοί στις ωριαίες γραπτές
δοκιμασίες

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.

Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες
δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε
τετράμηνο,

διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,
τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο
μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν
εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Κοινοποίηση της βαθμολογίας
τετραμήνου Ι
Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του
Συλλόγου των διδασκόντων κατά τη διάρκεια
του πρώτου μήνα των μαθημάτων οργανώνεται
μία (1) συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό:
• ο Διευθυντής να τους ενημερώσει για τη λειτουργία της
σχολικής μονάδας και
• κάθε εκπαιδευτικός να τους ενημερώσει για το
περιεχόμενο, τους στόχους, τον τρόπο εργασίας και τη
διαδικασία της αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά του
αντικείμενα

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Κοινοποίηση της βαθμολογίας
τετραμήνου ΙΙ
Ο Σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να
καλέσει για ενημέρωση τους κηδεμόνες όλων
ή ορισμένων τμημάτων, όποτε κρίνει αναγκαίο
κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου.
Επίσης, εάν ο εκπαιδευτικός το κρίνει
αναγκαίο, μπορεί, αφού ενημερώσει τον
διευθυντή, να καλέσει σε συνάντηση κάποιον
κηδεμόνα.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Κοινοποίηση της βαθμολογίας
τετραμήνου ΙΙΙ
Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και
Συλλόγου διδασκόντων, ορίζεται
πρόγραμμα ενημέρωσης των
κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε
διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1)
τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να
δέχεται σε μία (1) τουλάχιστον
διδακτική ώρα κατά την οποία δεν έχει
μάθημα τους κηδεμόνες των μαθητών.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Κοινοποίηση της βαθμολογίας
τετραμήνου ΙV
Το πρόγραμμα καταρτίζεται με ευθύνη του διευθυντή, και
ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται
γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.
Ο διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο
διδασκόντων, προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτικότερη
συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών, φροντίζει να
διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η
ενημέρωση των γονέων από το σύνολο των διδασκόντων να γίνεται σε
μία ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε δύο ημέρες της εβδομάδας.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Κοινοποίηση της βαθμολογίας
τετραμήνου V

Οι κηδεμόνες των μαθητών:

• ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για την επίδοση, την επιμέλεια,
τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

• ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς
επηρεάζουν την επίδοση ή την εν γένει συμπεριφορά των παιδιών τους

Οι διδάσκοντες :
• εφόσον αυτό τους ζητηθεί επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών στους
κηδεμόνες,

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Κοινοποίηση της βαθμολογίας
τετραμήνου VI

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση
και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι
κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά
με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη
συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται
ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
Από 1η έως 30 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

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην
οποία διεξάγονται επαναληπτικές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα
μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε
επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι:
• γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της
Ομάδας Α΄ και
• προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα.

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
Η διάρκεια των γραπτών
προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός από
την Νεοελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία, της οποίας οι δύο
κλάδοι (Γλωσσική Διδασκαλία και
Νεοελληνική Λογοτεχνία)
συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
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

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
Ορίζεται πρόγραμμα
εξετάσεων και για τις
εξετάσεις μαθητών των
οποίων η φοίτηση
χαρακτηρίζεται ελλιπής
καθώς και των κατ' ιδίαν
διδαχθεντων και
στρατεύσιμων μαθητών

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της
διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν
μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας.
Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον
Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η
εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης
ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
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.
Εξαίρεση;
αναγράφεται ο λόγος σε σημείωση στο έγγραφο
που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται
και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του
Διευθυντή του σχολείου.

Επιτηρητές
Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών
διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή
τους στο τέλος του κειμένου και διαγράφουν χιαστί τον κενό
χώρο κάτω από την υπογραφή τους καθώς και αυτόν της τυχόν
επόμενης λευκής σελίδας.

Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των
ανακεφαλαιωτικών (προαγωγικών και
απολυτηρίων) εξετάσεων
Τα γραπτά δοκίμια διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή.

Σε περιπτώσεις σοβαρού κωλύματος διορθώνονται και βαθμολογούνται
από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει
εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση
το αντίστοιχο μάθημα(απόφαση Συλλογου Διδασκόντων).

Αλλιώς ορίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων
των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων του Γυμνασίου
Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι
κηδεμόνες μπορεί να ζητήσουν με αίτηση αναβαθμολόγηση του γραπτού
δοκιμίου

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

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

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις

Μαθητής που απουσιάζει σε γραπτή
ανακεφαλαιωτική εξέταση ή
προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των
θεμάτων δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν
και βαθμολογείται από τον Σύλλογο
Διδασκόντων με τον βαθμό ένα (01).

Μαθητής που απουσιάζει
δικαιολογημένα εξετάζεται άλλη ημέρα
πριν από την έναρξη της δεύτερης
εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει
με απόφαση του ο Σύλλογος των
διδασκόντων.

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε
εξέταση πριν από την έναρξη της δεύτερης
εξεταστικής περιόδου (λόγω ανωτέρας
βίας)έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν
το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, κατά τη
διάρκεια των επαναληπτικών εξετάσεων
και να εξετασθούν γραπτά σε όσα
μαθήματα της Ομάδας Α' δεν εξετάσθηκαν.

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαημέρου του
Ιουνίου (λόγω ανωτέρας βίας που κρίνεται από τον Σύλλογο των
Εκπαιδευτικών) έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση
αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι
μαθητές, αν είναι ενήλικοι, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον
Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση
των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές
αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Φύλαξη γραπτών δοκιμίων
Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών
αρχειοθετούνται και φυλάσσονται
στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του
επόμενου σχολικού έτους, οπότε
καταστρέφονται με πράξη του
Διευθυντή.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης
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.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης
Ομάδα Β και Γ

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης
των μαθητών είναι ο μέσος
όρος των βαθμών του
πρώτου τετραμήνου και του
δεύτερου τετραμήνου.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής
ή απόλυσης

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

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

Επαναληπτική εξέταση
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική
εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από
δέκα(10).
Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής
περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου πρόγραμμα υποστηρικτικής
διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ στο οποίο έχει παραπεμφθεί
μαθητής.
Συγκεκριμένα για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας 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.

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους
παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).

Επαναληπτικές εξετάσεις
Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης
ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι
προφορικές.
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 εξετάσεις.

Επαναληπτικές εξετάσεις
Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα 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.

Επαναληπτικές εξετάσεις
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 (τρίτη
εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας
επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις
επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και
δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική
περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης
και οι μαθητές της Γ΄ τάξης.
• Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία
των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

Επαναληπτικές εξετάσεις
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.

Αξιολόγηση μαθητών των οποίων η φοίτηση
χαρακτηρίζεται ελλιπής
εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προφορικά και γραπτά
στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') και προφορικά στα
μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β').
Οι μαθητές αυτοί δεν εξετάζονται στα μαθήματα της τρίτης ομάδας
(Ομάδας Γ').
αλλά για την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικου ή απολυτηρίου
αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβαν
οι μαθητές στα μαθήματα της ομάδας Γ.
Αν μετά τις εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής
ή απόλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του
διατάγματος αυτού, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη
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