
Γυμνάσιο 
Αγίου Πνεύματος 

Δευτέρα 16/10/2017 



Ασφάλεια 

• Έγκαιρη 
προσέλευση 

 

• Δεν επιτρέπεται 
η έξοδος από το 
σχολείο 

 



Ασφάλεια 

• Μετά το τέλος του προγράμματος 
μπορούν να παραμείνουν στο χώρο 
του σχολείου μέχρι να έρθουν τα 
λεωφορεία 

 

• Το δελτίο υγείας είναι υποχρεωτικό 
 



Ασφάλεια 

• Δεν επιτρέπεται 
το κάπνισμα 

 

• Δεν επιτρέπεται 
η κατοχή 
κινητού 



Ο κηδεμόνας ενημερώνεται 
τηλεφωνικά κάθε φορά που ο 

μαθητής/τρια αποχωρεί 
εκτάκτως από το σχολείο ή 
του επιβληθεί κάποια ποινή 



Απουσίες 

• 50 αδικαιολόγητες 

• 64 δικαιολογημένες 

(Μέχρι 10 μέρες ο γονέας/κηδεμόνας  

και μέχρι δύο συνεχόμενες μέρες 

& μέχρι 10 μέρες ο γιατρός) 

Σύνολο 114 





Ομάδες Μαθημάτων 

• Α΄Ομάδα 

 

• Β΄Ομάδα 

 

• Γ΄Ομάδα 



Α΄ΟΜΑΔΑ 

• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

• Μαθηματικά 

 

• Φυσική 

 

• Ιστορία 



Β΄ΟΜΑΔΑ 

• Αρχαία Ελληνική  
Γραμματεία 

• Χημεία 

• Βιολογία 

• Γεωλογία-
Γεωγραφία 

• Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή 

• Θρησκευτικά 

• Αγγλικά 

• Γαλλικά/ 
Γερμανικά 

• Οικιακή Οικονομία 



Γ ΌΜΑΔΑ 

• Πληροφορική / Τεχνολογία 

 

• Μουσική / Καλλιτεχνικά 

 

• Φυσική Αγωγή 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δύο τετράμηνα  

1ο τετράμηνο (11 Σεπτεμβρίου – 20 Ιανουαρίου)  

  

2ο τετράμηνο (21 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου) 

 



• Α΄ Ομάδα διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του 1ου τετραμήνου.  

 

• Β΄ Ομάδα  διενεργείται μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του 1ου τετραμήνου 
και μία κατά τη διάρκεια του 2ου τετραμήνου. 

•  Κατά το 2ου τετράμηνο οι διδάσκοντες των 
μαθημάτων της Β΄Ομάδας  δύναται να επιλέξουν, 
αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε 
κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας 
συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης 
στους μαθητές/τριες του τμήματος ή των τμημάτων. 

• Γ΄ Ομάδα δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή 
δοκιμασία. 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (α. Νεοελληνική Γλώσσα 

     β. Νεοελληνική Λογοτεχνία) 

 

• ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

• ΦΥΣΙΚΗ 

 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
• Α΄Ομάδα 

 ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των 
μαθητών/τριών ισούται με  

το ένα τρίτο του αθροίσματος των  

βαθμών του 1ου τετραμήνου, του 2ου  

τετραμήνου και της γραπτής  

ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Β΄ Ομάδα 

 ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των 
μαθητών/τριών  είναι  

 

ο μέσος όρος των βαθμών του  

 

1ου τετραμήνου και του 2ου τετραμήνου. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Γ΄ Ομάδα  

 ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών 
/τριών είναι  

 

ο μέσος όρος των βαθμών του  

 

1ου τετραμήνου και του 2ου τετραμήνου 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Ο μαθητής /τρια κρίνεται άξιος προαγωγής ή 
απόλυσης όταν: 

• έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δέκα (10), 

 

• έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα 
μαθήματα της Ομάδας Α’ τουλάχιστον οκτώ (08), 

και έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας 

επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12) 

 



• Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο 
μαθητής /τρια παραπέμπεται σε 
επαναληπτική εξέταση στα  

μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 
απόδοσης είναι μικρότερος από δέκα 
(10).  

 



• Για τους παραπεμπόμενους μαθητές / 
τριες υλοποιείται από το σχολείο 
πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας 
πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών 
ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των 
μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται 
σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον 
σύλλογο διδασκόντων. 
 



• Αν και μετά τις επαναληπτικές 
εξετάσεις μαθητής /τρια της Α’ και Β’ 
τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, 
τότε επαναλαμβάνει την τάξη.  

• Οι επαναληπτικές εξετάσεις του 
πραγματοποιούνται το τρίτο 
δεκαήμερο του Ιουνίου. 
 



Διάβασμα & Συμπεριφορά 

• Μελέτη και 
διάβασμα 

 

• Συμπεριφορά 



Ενημέρωση 
γονέων & 

κηδεμόνων  

θα γίνεται κάθε 
μέρα από  

10:30 – 11:20   



Ενημέρωση 

Γραφεία 

• ΚΕΣΥΠ (τηλ. 2321354507 & 
http://kesyp.ser.sch.gr/) 

• ΣΣΝ (τηλ. 2321354512 & 
http://ssn.ser.sch.gr/) 

• ΚΕΔΔΥ 
(https://sites.google.com/site/demotikoschole
ioserron17/home) 



Σας ευχαριστώ! 


