ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΨΩΝΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 – 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Όλοι οι μαθητές θα εξεταστούν υποχρεωτικά τον Ιούνιο:
α) Στα μαθήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα των εξετάσεων.
Στα εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:
Α΄ Τάξη: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία.
Β΄ Τάξη: Νέα Ελληνικά , Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.
Γ΄ Τάξη: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Χημεία-Βιολογία.
β) Στα μαθήματα που υστερούν (για τα μαθήματα που υστερούν θα ειδοποιηθούν
οι επηρεαζόμενοι μαθητές με σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το Β.4, Β.5 και Β.6
στην πίσω σελίδα).

2.

΄Εξοδος μαθητή από την αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει χρονικό
διάστημα μισής ώρας, από την ώρα ανακοίνωσης των θεμάτων.

3.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να μπαίνουν στην αίθουσα της εξέτασης πριν από τους
καθηγητές – επιτηρητές.

4.

Οι μαθητές παραμένουν στη θέση που τους ορίζουν οι επιτηρητές σε όλη τη διάρκεια της
εξέτασης.

5.

Μαθητής που απουσιάζει από εξέταση πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Διεύθυνση του
Σχολείου και να δώσει γραπτή δικαιολόγηση της απουσίας. Αρμόδιο σώμα για να επιτρέψει
Β΄ σειρά εξέτασης είναι ο Καθηγητικός Σύλλογος. Αν δεν ενημερώσει ή αδικαιολόγητα
απουσιάσει παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση που θα διενεργηθεί από 23/6/-27/6/2022.

6.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για την εξέταση όργανα (πέννα,
μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα), διότι δεν επιτρέπεται ο δανεισμός στη διάρκεια
της εξέτασης.

7.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη από τους
μαθητές.

8.

Οι μαθητές γράφουν με πέννα μπλε ή μαύρη μόνο. Μολύβι επιτρέπεται μόνο στα
σχήματα Μαθηματικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού (τίπεξ).

9.

Στην περίπτωση που μαθητής απαντήσει σε περισσότερες από τις ζητούμενες ερωτήσεις, για
σκοπούς βαθμολόγησης θα λογίζονται μόνον όσες απαντήσεις ζητούνται κατά τις οδηγίες
και μάλιστα εκείνες που εμφανίζονται πρώτες στο γραπτό του μαθητή.

10. Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το
βαθμό ένα (1) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την τάξη. Βαθμολογείται επίσης με
μονάδα και μαθητής που αρνείται αδικαιολόγητα να πάρει μέρος σε διαγώνισμα. Όπου
είναι δυνατό τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο. Ο επιτηρητής
καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή.
Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές που συνεννοούνται προφορικά ή άλλως
πως κατά την ώρα της εξέτασης. Τα παραπτώματα αυτά είναι δυνατό να συνεπάγονται,
ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών
μέτρων.
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11. Οι μαθητές οφείλουν να αποφεύγουν εντελώς οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις πριν
από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
12. Οι κανονισμοί για την εμφάνιση, στολή και συμπεριφορά των μαθητών ισχύουν μέχρι
τέλους της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές οφείλουν να φορούν τη στολή τους στη διάρκεια
των εξετάσεων, όταν θα πάρουν τα ενδεικτικά τους και γενικά σε κάθε εμφάνισή τους στο
χώρο του Σχολείου. Κανένας μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στις εξετάσεις αν δεν φορεί τη
στολή του. Οι μαθητές, οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, καθώς και
μαθητές που δεν παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις, λόγω ελλιπούς φοίτησης, θα
παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας. Οι μαθητές
που θα παρακολουθούν την ενισχυτική διδασκαλία να προσέρχονται στο σχολείο με τη
μαθητική στολή.
Παράλειψη συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου είναι τα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ και ΦΥΣΙΚΑ.
2. Οι γραπτές εξετάσεις βαθμολογούνται αριθμητικώς.
Επίδοση- Προαγωγή-Απόλυση
(A) Ο τελικός βαθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα γίνεται με την πιο κάτω
Φόρμουλα στο AVAKIO:
0,35 βαθμός Α’ τετρ. + 0,35 βαθμός Β’ τετρ. + 0,30 Βαθμός τελικής εξέτασης
Για να προαχθεί ο μαθητής πρέπει ο βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος να είναι>=10.
Σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό
μετά από στρογγυλοποίηση.
Παράδειγμα 1
Βαθμός Α’ τετραμήνου:
10
Βαθμός Β’ τετραμήνου:
10
Βαθμός Τελικής Εξέτασης: 08
Τελικός βαθμός = (10 χ 0,35) + (10 χ 0,35) + (8 χ 0,30) = 9,4
Ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πιο κοντινό του ακέραιο, επομένως ο αριθμός 9,4
γίνεται 9 και ο μαθητής δεν προάγεται στο μάθημα αυτό.
Παράδειγμα2
Βαθμός Α’ τετραμήνου:
10
Βαθμός Β’ τετραμήνου:
10
Βαθμός Τελικής Εξέτασης: 09
Τελικός βαθμός = (10 χ 0,35) + (10 χ 0,35) + (9 χ 0,30) = 9,7
Ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στο πιο κοντινό του ακέραιο, επομένως ο αριθμός 9,7
γίνεται 10 και ο μαθητής προάγεται στο μάθημα αυτό.
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(B) Η εξαγωγή του τελικού βαθμού των μη εξεταζομένων μαθημάτων θα γίνεται με
την πιο κάτω φόρμουλα στο AVAKIO:
0,50 βαθμός Α’ τετρ. + 0,50 βαθμός Β’ τετρ.
Παράδειγμα 1
Βαθμός Α’ τετραμήνου:
09
Βαθμός Β’ τετραμήνου:
10
Τελικός βαθμός = (09 χ 0,5) + (10 χ 0,5) = 9,5
Ο βαθμός 9,5 στρογγυλοποιείται και γίνεται 10,και ο μαθητής προάγεται στο μάθημα αυτό.
Παράδειγμα 2
Βαθμός Α’ τετραμήνου:
08
Βαθμός Β’ τετραμήνου:
09
Τελικός βαθμός = (08 χ 0,5) + (09 χ 0,5) = 8,5
Ο βαθμός 8,5 στρογγυλοποιείται και γίνεται 9 ο μαθητής δεν προάγεται στο μάθημα αυτό.
Διευκρινίσεις για το Μάθημα «Φυσικά» στο Γυμνάσιο και το μάθημα Χημεία-Βιολογία
1. Ο βαθμός του μαθήματος «Φυσικά» είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των
τριών μαθημάτων/ενοτήτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας όπως υπολογίζεται αυτόματα
από το πρόγραμμα ΑΒΑΚΙΟ, μετά την καταχώρησή τους σε αυτό. Ο μαθητής προάγεται
στο μάθημα «Φυσικά» όταν έχει σταθμισμένο μέσο όρο τουλάχιστον 10. Στην περίπτωση
μαθητής που δεν προάγεται στο μάθημα «Φυσικά» άλλα έχει τουλάχιστον 10 σε ένα ή δύο
από τα τρία μαθήματα/ενότητες, αυτά κατοχυρώνονται (μέχρι την ανεξέταση) και
παραπέμπεται σε ανεξέταση μόνο στο μάθημα/ενότητα που υστερεί. Ο τελικός βαθμός του
μαθήματος «Φυσικά», μετά από την ανεξέταση, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη
βαθμολογία όλων των μαθημάτων/ενοτήτων.
Νοείται ότι η ελλειπής φοίτηση στην περίπτωση του μαθήματος «Φυσικά» της Β’ και Γ’
τάξης Γυμνασίου τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση
ελλιπούς φοίτησης, που προκύπτει λόγω απουσίας μαθητή, που οφείλεται σε
επταπλάσιο των περιόδων διδασκαλίας, το επταπλάσιο λογίζεται ξεχωριστά για κάθε
μάθημα/ενότητα και όχι στο σύνολο των διδακτικών περιόδων όλων των μαθημάτων. Άρα
παραπέμπεται σε ανεξέταση στις Ανεξετάσεις Ιουνίου στο συγκεκριμένο μάθημα/ενότητα.
2. Η βαθμολογία του μαθήματος «Φυσικά» στο Γυμνάσιο, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για
την εξαγωγή του γενικού βαθμού έτους του μαθητή, θα εξάγεται ως σταθμισμένος μέσος
όρος από τις αντίστοιχες βαθμολογίες των μαθημάτων/ενοτήτων ως εξής:
Β’ τάξη Γυμνασίου
Βαθμός τετρ. «Φυσικά» = 0,5 βαθμός Φυσικής+0,25 βαθμός Χημεία+0,25 βαθμός
Βιολογίας
Βαθμός Γρ. Εξ. «Φυσικά» = 0,5 βαθμός Φυσικής+0,25 βαθμός Χημεία+0,25 βαθμός
Βιολογίας
Τελικός Βαθμός. «Φυσικά» = 0,35 βαθμός Α’ τετρ.+0,35 βαθμός Β’ τετρ. +0,30 βαθμός
Τελικής Εξέτασης

Γ’ τάξη Γυμνασίου
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Βαθμός τετρ. «Φυσικά» = 0,4 βαθμός Φυσικής+0,2 βαθμός Χημεία+0,4 βαθμός Βιολογίας
Βαθμός Γρ. Εξ. «Φυσικά» = 0,4 βαθμός Φυσικής+0,2 βαθμός Χημεία+0,4 βαθμός
Βιολογίας
Τελικός Βαθμός. «Φυσικά» = 0,35 βαθμός Α’ τετρ.+0,35 βαθμός Β’ τετρ. +0,30 βαθμός
Τελικής Εξέτασης
3. Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπεται σε
γραπτή ανεξέταση τον Ιούνιο που θα διενεργηθεί από 23/6 μέχρι 27/6/2022 και ο βαθμός
της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός του έτους.
4. Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους
παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση τον Ιούνιο από 23/6 μέχρι 27/6/2022. Η
γραπτή ανεξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή ανεξέταση όσο και η
προφορική ανεξέταση γίνονται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από το
Διευθυντή του Σχολείου. Για να επιτύχει στην ανεξέταση θα πρέπει ο μέσος όρος
γραπτού και προφορικού να είναι τουλάχιστον δέκα (10) και στη γραπτή εξέταση
τουλάχιστον έξι (6). Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος γραπτού και προφορικού.
5. Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του Ιουνίου αν ο μέσος όρος των
βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι κάτω από 10.
6. Μαθητής παραμένει στάσιμος στις ανεξετάσεις Ιουνίου:
(α) Αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ή
(β) αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα, ή
(γ) αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του Ιουνίου.
7. Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α΄ στη Β΄ τάξη και από τη Β΄ στη Γ΄
τάξη στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν δε μένει στάσιμος σύμφωνα με την
6η διευκρίνιση.
8. Ο μαθητής της Γ΄ τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσον συγκεντρώνει βαθμό
τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα ή δύο μαθήματα στην ανεξέταση του Ιουνίου και δε μένει
στάσιμος σύμφωνα με την 6η διευκρίνιση.
9. Αν μαθητής υστερήσει τον Ιούνιο σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί σ’ αυτό και στις
ανεξετάσεις Ιουνίου, τότε παραμένει στάσιμος.
Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Μη πλήρης φοίτηση
Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα
αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος:
Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134, των δύο αριθμών
συμπεριλαμβανομένων.
Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες,
συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει
εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο
στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.
Μαθητές που κατά το Β΄ τετράμηνο έχουν σημειώσει από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο
αριθμών συμπεριλαμβανομένων.
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Παραμένουν στάσιμοι
Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού
συμπεριλαμβανομένου
Μαθητές που κατά το Β΄ τετράμηνο έχουν σημειώσει περισσότερες από 68 του αριθμού
αυτού συμπεριλαμβανομένου
Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος ασκεί λελογισμένη επιείκεια σε ειδικές περιπτώσεις,
δεόντως αιτιολογημένες, και αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις, αν
τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Μάιος 2022

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
1. Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπεται σε γραπτή
εξέταση τον Ιούνιο που θα διενεργηθεί από 24/6 μέχρι 26/6/2020 και ο βαθμός της εξέτασης αυτής
θεωρείται ως ο βαθμός του έτους.
2. Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους παραπέμπεται
σε γραπτή και προφορική ανεξέταση τον Ιούνιο από 24/6 μέχρι 26/6/2020. Η γραπτή εξέταση
προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από
επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από το Διευθυντή του Σχολείου. Για να επιτύχει στην
ανεξέταση θα πρέπει ο μέσος όρος γραπτού και προφορικού να είναι τουλάχιστον δέκα (10) και
στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). Ο βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος γραπτού και
προφορικού.
3. Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του Ιουνίου αν ο μέσος όρος των βαθμών του
στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι κάτω από 10.
4. Μαθητής παραμένει στάσιμος στις ανεξετάσεις Ιουνίου:
(α) Αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ή
(β) αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα, ή
(γ) αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του Ιουνίου.
5. Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α΄ στη Β΄ τάξη και από τη Β΄ στη Γ΄
τάξη στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν δε μένει στάσιμος σύμφωνα με την
παράγραφο10 (δέκα).
6. Ο μαθητής της Γ΄ τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσον συγκεντρώνει βαθμό
τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα ή δύο μαθήματα στην ανεξέταση του Ιουνίου και δε μένει
στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 (δέκα).
7. Αν μαθητής υστερήσει τον Ιούνιο σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί σ’ αυτό και στις
ανεξετάσεις Ιουνίου, τότε παραμένει στάσιμος.
Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Μη πλήρης φοίτηση
Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίσει
ο Καθηγητικός Σύλλογος:
Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134, των δύο αριθμών
συμπεριλαμβανομένων.
Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, συνολικά
περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα
που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.
Μαθητές που κατά το Β΄ τετράμηνο έχουν σημειώσει από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο αριθμών
συμπεριλαμβανομένων.
Παραμένουν στάσιμοι
Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού
συμπεριλαμβανομένου
Μαθητές που κατά το Β΄ τετράμηνο έχουν σημειώσει περισσότερες από 68 του αριθμού αυτού
συμπεριλαμβανομένου
Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος ασκεί λελογισμένη επιείκεια σε ειδικές περιπτώσεις, δεόντως
αιτιολογημένες, και αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις, αν τούτο επιβάλλει το
καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης.
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