


ΚΑΝΟΝΕ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΕΜΦΑΝΙΗ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

 εμφάνιςθ, κακαριότθτα & προςωπικι αξιοπρζπεια,
 ςυμπεριφορά απζναντι ςε ςυμμακθτζσ/τριεσ κακϊσ και ςτουσ κακθγθτζσ τουσ,
 λεκτικόσ, ςωματικόσ και ψυχικόσ εκφοβιςμόσ,
 ευτελιςμόσ τθσ αξιοπρζπειασ μακθτϊν και κακθγθτϊν με θλεκτρονικά μζςα,
 εξωςχολικι ςυμπεριφορά,
 είςοδοσ εξωςχολικϊν,
 πολφτιμα αντικείμενα, ακριβά κοςμιματα, μεγάλα χρθματικά ποςά,
 οδιγθςθ ποδθλάτων ι μοτοποδθλάτων,
 καταδολίευςθ εξετάςεων.



ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

 ςθμείωμα του κθδεμόνα για τθν αργοπορία του,
 ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ του Σχολείου,
 ςθμείωμα για τθν είςοδο ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ (χωρίσ απουςία για τα 

πρϊτα 5 λεπτά από τθ λιξθ τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ-προςευχισ).



ΕΙΟΔΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

 νωρίτερα από τον διδάςκοντα κακθγθτι,
 αποχϊρθςθ μόνο με τθν άδεια του διδάςκοντοσ Κακθγθτι,
 βιβλία, τετράδια, φυλλάδια, ςτυλό, μολφβια, όργανα μακθματικϊν,
 ςυνεργαςία, αλλθλοεκτίμθςθ, ςεβαςμόσ και αμοιβαία εμπιςτοςφνθ,
 κατά τθν διάρκεια των διαλειμμάτων οι μακθτζσ βγαίνουν ςτο προαφλιο του 

Σχολείου.



ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΛΗΞΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

 άδεια από τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ κθδεμόνεσ.
Προςοχι, οι απουςίεσ δε κεωροφνται δικαιολογθμζνεσ.



ΑΤΣΗΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ

 θ χωρίσ άδεια αποχϊρθςθ από το Σχολείο,
 κατοχι κινθτοφ τθλεφϊνου εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, κακϊσ και 

οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ επεξεργαςίασ δεδομζνων, εικόνασ και ιχου,
 το κάπνιςμα.



ΕΒΑΜΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

 ςεβαςμόσ των χϊρων του Σχολείου και τθσ κακαριότθτάσ τουσ,
 να μθν απορρίπτουν αντικείμενα ςτισ λεκάνεσ τθσ τουαλζτασ,
 οι ηθμιζσ – φκορζσ που προκαλοφνται από αποδεδειγμζνθ κακι πρόκεςθ 

μακθτϊν/τριϊν, αποκακίςτανται και θ αποκατάςταςθ βαρφνει οικονομικά 
τουσ κθδεμόνεσ αυτϊν που τισ προκαλοφν.



ΠΟΙΝΕ

 αποχϊρθςθ μακθτι/τριασ από το μάκθμα ι το Σχολείο χωρίσ άδεια, (θμεριςια 
αποβολι),

 χειριςμόσ των παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν με ςυνζπεια τισ 
επαναλαμβανόμενεσ ωριαίεσ αποβολζσ (3θ απομάκρυνςθ, πικανϊσ 
μεγαλφτερθ ποινι τθσ ωριαίασ αποβολισ),

 χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια 
λειτουργίασ του Σχολείου (κλιμακοφμενεσ ποινζσ που κα φκάνουν και τθν 
πολυιμερθ αποβολι). Σε κάκε περίπτωςθ, το κινθτό κα αφαιρείται και κα 
παραδίδεται μόνο ςτον κθδεμόνα του/τθσ μακθτι/τριασ,

 ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά, δια ηϊςθσ λεκτικόσ, ςωματικόσ και ψυχικόσ 
εκφοβιςμόσ (bullying) κακϊσ και ψθφιακόσ εκφοβιςμόσ (cyberbulling).



ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ

 ενθμζρωςθ γονζων με επιςτολι του Σχολείου (εκτόσ των περιπάτων),
 οι ςυμμετζχοντεσ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, δεν παίρνουν απουςίεσ,
 οι μακθτζσ που δε λαμβάνουν μζροσ ςε μια επίςκεψθ-δραςτθριότθτα, 

παραμζνουν ςτο Σχολείο όπου γίνεται μάκθμα με ειδικά διαμορφωμζνο 
πρόγραμμα.



ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΚΗΔΕΜΟΝΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

 Στοιχεία επικοινωνίασ,
 Υπεφκυνθ Διλωςθ επιμζλειασ (προςοχι, ο μθ ζχων τθν επιμζλεια δφναται να 

ενθμερωκεί για το παιδί του ι να παρίςταται ςε εκδθλϊςεισ).
 θ επιμζλεια περιλαμβάνει τθ διαμονι, τθν εκπαίδευςθ και τθν κακθμερινι 

φροντίδα ενϊ
 θ γονική μζριμνα είναι κακικον και δικαίωμα και των δφο γονζων και 

περιλαμβάνει τθν εκπροςϊπθςθ, τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ, αλλά και τθν 
επιμζλεια του τζκνου.

 Υπεφκυνθ Διλωςθ αποχϊρθςθσ νωρίτερα του κανονικοφ,
 Α.Δ.Υ.Μ.,
 Για τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ, Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (πρωτότυπο 

& μεταφραςμζνο),
 Για τουσ μακθτζσ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, Πιςτοποιθτικό 

Οικογενειακισ Κατάςταςθσ με αναγραφι του κρθςκεφματοσ.



ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

 από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ ζωσ και τθν 31θ Μαρτίου.



ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

 όταν μακθτισ/τρια ξεπεράςει τισ τριάντα (30) απουςίεσ, τότε το Σχολείο 
επικοινωνεί τθλεφωνικϊσ με τον κθδεμόνα ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προςζλκει ςτο Σχολείο εντόσ πζντε (5) θμερϊν, για να ενθμερωκεί για τθν 
φοίτθςθ του/τθσ. Αν δεν απαντά ςτισ κλιςεισ, αποςτζλλεται επιςτολι,

 μόλισ το ωρολόγιο πρόγραμμα τείνει να ςτακεροποιθκεί, κα οριςτοφν δφο 
ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, όπου όλοι οι κακθγθτζσ κα ζχουν μια 
ϊρα κενό για να δζχονται τουσ κθδεμόνεσ για ενθμζρωςθ.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΤΙΩΝ

 μζχρι δφο (2) ςυνεχόμενεσ θμζρεσ δικαιολογοφνται από τον κθδεμόνα εντόσ 10 
θμερϊν από τθν επιςτροφι του μακθτι (ςυνολικά 10 θμζρεσ ανά ςχολικό 
ζτοσ),

 παραπάνω από δφο (2) ςυνεχόμενεσ θμζρεσ δικαιολογοφνται από ιατρό,
 εγγραφι ςτο Σχολείο του Νοςοκομείου Παίδων,
 κατ’ ιδίαν διδαχκζντεσ.



ΑΠΟΤΙΕ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ - ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΟΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ

 Επαρκισ Φοίτθςθ
 ζωσ 114 απουςίεσ εκ των οποίων αδικαιολόγθτεσ είναι το πολφ 64,
 από 115 ζωσ 164 απουςίεσ εκ των οποίων αδικαιολόγθτεσ είναι το πολφ 64 και ο 

Μ.Ο. τθσ βακμολογίασ είναι τουλάχιςτον 15.
 Ελλιπισ Φοίτθςθ
 από 115 ζωσ 164 απουςίεσ εκ των οποίων αδικαιολόγθτεσ είναι το πολφ 64 και ο 

Μ.Ο. τθσ βακμολογίασ είναι μικρότεροσ του 15,
 από 165 ζωσ 214 απουςίεσ εκ των οποίων αδικαιολόγθτεσ είναι το πολφ 64 και ο 

Μ.Ο. τθσ βακμολογίασ είναι τουλάχιςτον 15.
 Ο/Η μακθτισ/τρια παραπζμπεται ςε ολικι εξζταςθ ςτο 3ο δεκαιμερο του 

Ιουνίου, όπου εξετάηεται προφορικά & γραπτά ςτα μακιματα τθσ Αϋ Ομάδασ και 
μόνο προφορικά ςτα μακιματα τθσ Βϋ Ομάδασ. Τα μακιματα τθσ Γ’ Ομάδασ δεν 
εξετάηονται.

 Ανεπαρκισ Φοίτθςθ
 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ και ο/θ 

μακθτισ/τρια επαναλαμβάνει τθν φοίτθςθ ςτθν τάξθ αυτι.



ΟΜΑΔΕ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

A΄ 
ΟΜΑΔΑ

Νεοελλθνικι
Γλϊςςα και 
Γραμματεία

Ιςτορία

Φυςικι

Μακθματικά



ΟΜΑΔΕ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Β΄ 
ΟΜΑΔΑ

Γαλλικά 
Γερμανικά

Αγγλικά

Κοινωνικι
και Πολιτικι

Αγωγι

Χθμεία

Θρθςκευτικά Βιολογία

Γεωλογία-
Γεωγραφία

Αρχαία Ελλ. 
Γλϊςςα και 
Γραμματεία



ΟΜΑΔΕ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Γ΄ 
ΟΜΑΔΑ

Τεχνολογία 
Πλθροφορικι

Μουςικι
Καλλιτεχνικά

Φυςικι
Αγωγι



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ - ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ

 1ο Τετράμθνο ζωσ 20 Ιανουαρίου & 2ο Τετράμθνο ζωσ 31 Μαΐου,
 κακθμερινι προφορικι εξζταςθ και τθ ςυμμετοχι,
 ολιγόλεπτεσ μθ προειδοποιθμζνεσ γραπτζσ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτο μάκθμα 

τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ (ζωσ τρεισ ανά μάκθμα για κάκε τετράμθνο),
 ωριαίεσ υποχρεωτικζσ γραπτζσ ανακεφαλαιωτικζσ δοκιμαςίεσ οι οποίεσ γίνονται με 

προειδοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν 
 μια γραπτι δοκιμαςία ςτο 1ο τετράμθνο για τα μακιματα τθσ Αϋ Ομάδασ,
 δφο γραπτζσ δοκιμαςίεσ (μια ανά τετράμθνο) για τα μακιματα τθσ Βϋ, Ομάδασ ι 

ςτο 2ο τετράμθνο αντί τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ, μια ςυνκετικι δθμιουργικι 
εργαςία,

 καμία ωριαία γραπτι δοκιμαςία ςτα μακιματα τθσ Γϋ Ομάδασ,
 εργαςίεσ που πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςτο Σχολείο ι ςτο ςπίτι τουσ ςτο 

πλαίςιο τθσ κακθμερινισ διδακτικισ εργαςίασ,
 ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ),
 γραπτζσ ανακεφαλαιωτικζσ εξετάςεισ Ιουνίου ςτα μακιματα τθσ Αϋ Ομάδασ.



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

 Ο/Η μακθτισ/τρια κρίνεται άξιοσ/α προαγωγισ ι απόλυςθσ, όταν μετά το πζρασ τθσ 1θσ εξεταςτικισ 
περιόδου:
 ζχει ςε κάκε μάκθμα βακμό ετιςιασ επίδοςθσ τουλάχιςτον δζκα (10) ι 
 όταν ζχει γενικό μζςο όρο βακμϊν ετιςιασ επίδοςθσ τουλάχιςτον δεκατρία (13),
 ειδικά οι μακθτζσ/τριεσ τθσ μουςουλμανικήσ μειονότητασ τησ Θράκησ, προάγονται από τάξθ ςε 

τάξθ και απολφονται από το Γυμνάςιο, εφόςον ςε κακζνα από τα μακιματα των Αρχαίων και των 
Νζων Ελληνικών ζχουν βακμό τουλάχιςτον 8 και ςε κάθε άλλο μάθημα βαθμό τουλάχιςτον 10 
και γενικό μζςο όρο βαθμολογίασ τουλάχιςτον 10.

 Διαφορετικά:
 καταρτίηεται πρόγραμμα υποςτηρικτικήσ διδαςκαλίασ πζντε (5) ζωσ δζκα (10) ωρϊν για κάκε 

μάκθμα των Ομάδων Αϋ και Βϋ (όχι για τθν Γϋ Ομάδα),
 επαναλθπτικι εξζταςθ κατά το 3ο δεκαιμερο του Ιουνίου ςε όλα τα μακιματα που ο βακμόσ 

ετιςιασ επίδοςθσ είναι μικρότεροσ από δζκα (10),
 προφορικά & γραπτά ςτα μακιματα τθσ Α΄ Ομάδασ και μόνο προφορικά ςτα μακιματα των 

Ομάδων Βϋ & Γϋ.



ΚΕΝΑ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ

 Μασ ζχουν ιδθ ςτείλει:
 Δφο ςυναδζλφουσ Φιλολόγουσ για 6 & 18 Ώρεσ (απομζνουν 4 ϊρεσ να καλυφκοφν),
 Ζναν ςυνάδελφο Φυςικϊν Επιςτθμϊν για 16 ϊρεσ,
 Μια ςυνάδελφο Αγγλικϊν για 2 ϊρεσ,
 Μια ςυνάδελφο Γερμανικϊν για 6 ϊρεσ (απομζνουν 6 ϊρεσ να καλυφκοφν),
 Μια ςυνάδελφο Οικιακισ Οικονομίασ για 8 ϊρεσ.

 Απομζνει να καλυφκοφν:
 4 ϊρεσ Φιλολογικϊν,
 2 ϊρεσ Θεολόγων,
 6 ϊρεσ Κοινωνικισ & Πολιτικισ Αγωγισ,
 10 ϊρεσ Καλλιτεχνικϊν,
 6 ϊρεσ Γερμανικϊν.



ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΛΑΡΑ

 Διακρίνεται ςε τρία ςτάδια:
 Πρόδρομο (καταροϊκό) διάρκειασ 2 ζωσ 4 θμερϊν, με πυρετό και ζντονα καταρροϊκά ςυμπτϊματα, βιχα, 

επιπεφυκίτιδα και φωτοφοβία.
 Εξανκθματικό διάρκειασ 5 ζωσ 6 θμερϊν, με εμφάνιςθ κθλιδοβλατιδϊδουσ εξανκιματοσ.
 Στάδιο Αποδρομισ, με πτϊςθ του πυρετοφ και εξαφάνιςθ του εξανκιματοσ.

 Τρόποσ μετάδοςθσ:
 Κυρίωσ με τον αζρα και όχι από αντικείμενα.

 Περίοδοσ μεταδοτικότθτασ:
 Πολφ υψθλι μεταδοτικότθτα κυρίωσ 4 θμζρεσ πριν τθν ζκκεςθ του εξανκιματοσ και ζωσ 4 θμζρεσ μετά.

 Διάγνωςθ:
 Κλινικι εξζταςθ από ιατρό και επιβεβαίωςθ με καλλιζργεια ςε οφρα, ρινοφαρυγγικζσ εκκρίςεισ και αίμα.

 Προλθπτικά μζτρα:
 Εμβολιαςμόσ.

 Διλωςθ του κροφςματοσ ςτισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ.
 Αναηιτθςθ τθσ πθγισ τθσ μόλυνςθσ ςτο ευρφτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
 Δεν εφαρμόηεται απολφμανςθ των χϊρων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ




