
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ο  Γυμνάσιο Σπάρτης 

Σχολικό έτος  2018-2019 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126/2016 
Περί σχολικού και διδακτικού έτους  

και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου  





ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ   
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο 
Γυμνάσιο κατατάσσονται σε 3 Ομάδες: 
Ομάδα Α΄ 
Ομάδα Β΄  
Ομάδα Γ΄  



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΧΗΜΕΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ &  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Β΄ ΟΜΑΔΑ 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Γ΄ ΟΜΑΔΑ 





ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 
 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ 

 Του  Α΄ Τετραμήνου 

 Του  Β΄ Τετραμήνου και 

 Των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων 

 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Β΄  &  Γ΄ ΟΜΑΔΑ 
 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ: 
 

 Του  Α΄ Τετραμήνου & 
 
 Του  Β΄ Τετραμήνου 
 
 



Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΞΙΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή  ΑΠΟΛΥΣΗΣ 
ΟΤΑΝ: 

 
 ΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ (10) 
 
Η΄ 
 
 ΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) 

 
 



ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ 
 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 
οποίοι εξετάζονται βάσει των διατάξεων της Υ.Α. 

με Αρ.Πρ.28722/Γ/12-3-2010 (Β΄ 276) 
 προάγονται ή απολύονται με Μέσο όρο ετήσιας 
επίδοσης μαθημάτων τουλάχιστον δώδεκα (12) 

 



ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Α΄ 10ήμερο  Ιουνίου 

Β΄ 10ήμερο  Ιουνίου 

Γ΄ 10ήμερο  Ιουνίου 

Α΄ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Β΄ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Γ΄ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 



Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

Οι  μαθητές εξετάζονται γραπτά στα 
μαθήματα της Α΄ Ομάδας: 

 
 Νεοελληνική Γλώσσα & Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 
 Μαθηματικά 
 Φυσική 
 Ιστορία 

 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Οι μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
προαγωγής ή απόλυσης κατά την πρώτη εξεταστική 
περίοδο του Ιουνίου, παρακολουθούν στο σχολείο τους 
από εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων 
υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 5-10 ωρών (β΄ 
10ήμερο του Ιουνίου) και παραπέμπονται σε 
επαναληπτική εξέταση το γ΄ 10ήμερο του Ιουνίου στα 
μαθήματα της Α΄ ή της Β΄ Ομάδας. 
 
 
 



Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

Α΄ΟΜΑΔΑ:  
Γραπτές & προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα αυτής 
της ομάδας 
 

Β΄ ΟΜΑΔΑ:  
μόνο προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα αυτής της 
ομάδας, στα οποία έχουν παραπεμφθεί 

 
 

 
 



 
  ΜΗ  ΠΡΟΑΓΩΓΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Οι μαθητές της Α΄ &  Β΄ Τάξης, αν και 

μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις 
Ιουνίου δεν κριθούν άξιοι προαγωγής 

(δηλ. δεν έχουν σε κάθε μάθημα 
βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 

δέκα (10), 
επαναλαμβάνουν την τάξη. 

 



ΜΗ  ΑΠΟΛΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Μόνο οι  μαθητές της Γ΄ Τάξης, οι οποίοι και 
μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου 

δεν κρίθηκαν άξιοι απόλυσης, προσέρχονται σε 
επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο  

(Γ΄ εξεταστική περίοδος) 
 
 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι  μαθητές που προέρχονται από 
σχολεία άλλων χωρών, 

βαθμολογούνται,  
προάγονται ή απολύονται 

 με ειδικές διατάξεις   



Διαδικασία αξιολόγησης 
 

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

παρακάτω κριτήρια:     
         



α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη 
μαθησιακή διδασκαλία:  
(τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, 
η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην 
τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η 
επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός 
σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση 
εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την 
κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,  



β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο 
πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής 
διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά 
ή ομαδικά 
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, 
ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές 
εργασίες  
 
 
 



 

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,   
                                                
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες 
(τεστ).  
 
 



Χαρακτηρισμός φοίτησης-συνέπειες 
 

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

απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν 
διακρίνονται σε δικαιολογημένες και 

αδικαιολόγητες.                                                                                  



Επαρκής  
Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον 
το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει 
τις εκατόν δεκατέσσερις (114).  

                                                                           
Ανεπαρκής  

Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που 
σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 
(114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η 
φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 
υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση 
τους στην ίδια τάξη. 



Ενημέρωση γονέων  
Υποχρεώσεις 

γονέων μαθητών 
που απουσιάζουν    

 Για την τακτική 
παρακολούθηση της 

φοίτησης των 
μαθητών  

ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου 

 οι κηδεμόνες τους.  



 Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε 
από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο 
σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα. 
 
  Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που 
προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 24. 



Καλή σχολική χρονιά 
2018-2019 
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