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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τη φετινή σχολική χρονιά το σχολείο μας έχει 37 
μαθητές και 13 εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά:

Τάξεις Αριθμός

Α΄ Γυμνασίου 13

Β΄ Γυμνασίου 10

Γ΄ Γυμνασίου 09

Α΄ Λυκείου 05

Σύνολο: 37



Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

 Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος για να 
λειτουργήσει αποδοτικά χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη 
συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών. Για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο εσωτερικός κανονισμός, ο 
οποίος συντάσσεται από το Σύλλογο Καθηγητών, λαμβάνοντας υπόψη 
τον προορισμό του Σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.

 Βρίσκεται σε κάθε αίθουσα και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της 
σχολική μονάδας 

 Αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητών  
 Ενδεικτικά: Κινητά, καθαριότητα, συμπεριφορά
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Φοίτηση μαθητών – όρια απουσιών

 Γυμνάσιο : 
1. το σύνολο των απουσιών δεν μπορεί υπερβαίνει τις 64 

αδικαιολόγητες, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο 
οφείλονται. 

2. το σύνολο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114 
με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες 
δικαιολογημένες

3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι 
πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 
64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή 
κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των 
προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 
15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική 
πράξη του Συλλόγου).



Απουσίες μαθητών

 Λύκειο:

1. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) 
αδικαιολόγητες, ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους

2. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι 
δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται

3. Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική 
πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε 
από 115-164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω 
από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, 
που βεβαιώνεται και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, 
δηλαδή είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του 
κοσμιοτάτη



Δικαιολόγηση Απουσιών

 το αργότερο μέχρι και δέκα μέρες από την 
επιστροφή του μαθητή στο σχολείο

 μπορείτε να δικαιολογήσετε το πολύ 10 ημέρες το 
χρόνο

 όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά
 δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε τμήμα ημέρας (πχ. 2 
πρώτες ώρες επειδή πήγατε το παιδί σας για 
εμβολιασμό). Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση 
γίνεται μόνο από γιατρό.



Αξιολόγηση μαθητών 

Η αξιολόγηση του μαθητή στο  Λύκειο προκύπτει από: 
 Την προφορική βαθμολογία στα 2 διδακτικά τετράμηνα: 

1ο από 11-9ου  μέχρι 20/01ου    
2ο από 21-1ου μέχρι …/5ου

Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές  εξετάσεις  Μαΐου - Ιουνίου  με Τράπεζα θεμάτων. 

Η αξιολόγηση του μαθητή στο  Γυμνάσιο προκύπτει από: 
 Την προφορική βαθμολογία στα 3 διδακτικά τρίμηνα, 

1ο από 11-9ου  μέχρι 30/11ου    
2ο από 1-12 μέχρι 28/2ου 
3ο από 1/3ου – …/5ου 

Την γραπτή βαθμολογία στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου στα 3/5 = 60% ύλης στο 
γυμνάσιο. 

Λαμβάνετε υπόψη:
 α) την καθημερινή προφορική εξέταση,

β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), 
γ) τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο από τα τρία τριμήνων και 
καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας 
δ) τις εργασίες, στο σχολείο και στο σπίτι,
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες.



Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα 

 Γυμνάσιο: 
το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την 
άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του 
βαθμού των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου. Π.χ.

Άρα : 15+16+15+02=48/4=12

α΄ τρίμηνο β΄ τρίμηνο γ΄ τρίμηνο Εξετάσεις 
Ιουνίου

15 16 15 02



Λύκειο

Το 1/2  του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση 
των δύο τετραμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των 
γραπτών εξετάσεων Ιουνίου, που εκφράζεται ως δεκαδικός 
με προσέγγιση δεκάτου. Π.χ.

Άρα : 14+12=26/2=13 + 6,3=19,3/2= 9,65  

Α΄τετράμηνο Β΄τετράμηνο Βαθμός 
εξετάσεων

14 12 6,3



Συμπεριφορά μαθητών

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τόσο τους 
καθηγητές τους όσο και τους συμμαθητές τους. 
Πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι μαζί αποτελούμε τη 
σχολική κοινωνία, η οποία για να λειτουργήσει 
σωστά έχει ανάγκη από κάποιους κανόνες. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
ακρίβεια. Η ασέβεια και η αυθάδεια στον καθηγητή 
τους, η κακή συμπεριφορά στους συμμαθητές τους 
επιφέρουν αντίστοιχες κυρώσεις.



Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις

 Χαμηλή επίδοση
 Ορθογραφικά λάθη
 Έλλειψη προσπάθειας
 Εκδρομές (καφέ, συμπεριφορά)
 Κινητά 



Ενημέρωση 

 Ελλείψεις εκπαιδευτικών
 Διαθέσεις εκπαιδευτικών
 Ιστοσελίδα σχολείου : http://gym-antip.kyk.sch.gr
 Κρατάμε μέσα στα βιβλιάρια των παιδιών μας το 
Α.Δ.Υ.Μ

 Σχολική Επιτροπή – Οικονομικά
 Κοινωνικό σχολείο 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε καλεί 
όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης να 
υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο». 

 Ο συντονισμός των δράσεων θα γίνει από τους 
Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών 
Δραστηριοτήτων. Οι τελευταίοι  μαζί με το Συντονιστή 
της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, σε συνεργασία με 
τους εμπλεκόμενους φορείς, θα διοργανώσουν 
ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 Διατροφή
 Πρόληψη της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

(καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά)
 Σεξουαλική Αγωγή 
 Πρόληψη Βίας-Ρατσισμού/Ανθρώπινα Δικαιώματα
 Κυκλοφοριακή Αγωγή 
 Εθισμός στο Διαδίκτυο



Δράσεις

 Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού αθλητισμού
 Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας-
Ερωτηματολόγιο

 Πρόγραμμα πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά)-κα. Χρυσαυγή 
Κανελλοπούλου με την β΄& γ΄τάξη γυμνασίου

 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
 Ερευνητικές εργασίες– project 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής 
συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε 
σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 Ερωτήσεις- Προτάσεις



Ευχαριστούμε πολύ!!!


