
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---------------------------------------------------------------- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
---------------------------------------------------------------- 

63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Αγαπητοί γονείς, 

σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2018 θα εκδοθούν τα αποτελέσματα φοίτησης των 
μαθητών/τριών μας, τα οποία και θα αναρτηθούν στην κεντρική είσοδο του Σχολείου. Την ίδια ημέρα και κατά τις 
ώρες 10:30-12:30, θα επιδοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Β΄ τετραμήνου. 

Οι μαθητές/τριες που η φοίτησή τους θα χαρακτηριστεί επαρκής, οφείλουν να προσέλθουν στην πρώτη εξεταστική 
περίοδο των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν στα μαθήματα της Α΄ Ομάδας (Μαθηματικά, 
Φυσική, Γλώσσα-Λογοτεχνία & Ιστορία) από την 1η έως την 6η Ιουνίου, σε πρόγραμμα που θα σας γνωστοποιηθεί την 
Παρασκευή 25 Μαΐου. 

Ο/Η μαθητής/τρια κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης, όταν μετά το πέρας της 1ης εξεταστικής περιόδου: 

i) έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή  
ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

Η επίδοση των Ελέγχων Προόδου για τους προαχθέντες και απολυόμενους μαθητές, θα πραγματοποιηθεί στις 13 
Ιουνίου κατά τις ώρες 10:30-12:30. 

Αν δεν πληρούται τουλάχιστον μία εκ των δύο παραπάνω προϋποθέσεων προαγωγής ή απόλυσης, ο/η 
μαθητής/τρια παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση σε όλα τα μαθήματα που ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι 
μικρότερος από δέκα (10). Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου (2η εξεταστική 
περίοδος) και το πρόγραμμά τους θα αναρτηθεί στην κεντρική είσοδο του Σχολείου το αργότερο στις 14 Ιουνίου. 

Οι επαναληπτικές εξετάσεις διενεργούνται προφορικά & γραπτά στα μαθήματα της Α΄ Ομάδας (Μαθηματικά, 
Φυσική, Γλώσσα-Λογοτεχνία & Ιστορία) και μόνο προφορικά στα μαθήματα των Ομάδων Β΄ (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, 
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Θρησκευτικά, Αγγλικά, Δεύτερη ξένη γλώσσα Οικιακή Οικονομία) & Γ΄ (Τεχνολογία, Πληροφορική, Μουσική, 
Καλλιτεχνικά  Φυσική Αγωγή). 

Για τους μαθητές που έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις, θα καταρτιστεί πρόγραμμα 
υποστηρικτικής διδασκαλίας πέντε (5) έως δέκα (10) διδακτικών ωρών για κάθε μάθημα των ομάδων Α΄ και Β΄. Το 
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το αργότερο στις 13 Ιουνίου και θα διαρκέσει από τις 13 έως τις 20 Ιουνίου 2018. 

Ο/Η μαθητής/τρια μετά το πέρας της 2ης εξεταστικής περιόδου, κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης σύμφωνα 
με τα ισχύοντα κατά την 1η εξεταστική περίοδο. 

Δικαίωμα για 3η εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο, έχουν μόνο οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης, καθώς και οι κατ’ 
ιδίαν διδαχθέντες. 

Αξιοσημείωτα επίσης είναι τα παρακάτω: 

 μαθητής/τρια που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα σε γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση ή θα προσέλθει 
μετά την ανακοίνωση των θεμάτων, δε θα γίνεται δεκτός/ή σε αυτήν και θα βαθμολογηθεί από τον 
Σύλλογο Διδασκόντων με τον βαθμό ένα (01). 

 μαθητής/τρια που θα απουσιάσει δικαιολογημένα σε γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, θα προσέλθει για 
εξέταση, στις 7 Ιουνίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία-συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 οι μαθητές/τριες κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους 
βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης 
πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων (π.χ. 
γεωμετρικά όργανα). Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού (blanco). 

Οι μαθητές/τριες με ανεπαρκή φοίτηση, επαναλαμβάνουν την τάξη. 

Από τη Διεύθυνση 

Αθήνα, 18/5/2018 

Αρ. Πρωτ. 241 


