
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 

Ενημέρωση γονέων Α΄Γυμνασίου. 

 

Σχολικό Έτος 2015 -2016 



Σχολικό έτος 
2015 -2016 

Α΄ Τρίμηνο  

έως 30/11/2015  

Β΄ Τρίμηνο 

έως 29/02/2015  

Γ΄ Τρίμηνο 

έως τη λήξη του 
σχολ. έτους 



Διδασκόμενα Μαθήματα 

Με τελική εξέταση                   Ώρες 

Θρησκευτικά 2 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  3 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 
από μετάφραση. 

2 

Γλωσσική Διδασκαλεία 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 

Ιστορία 2 

Μαθηματικά 4 

Βιολογία 2 

Γεωγραφία 2 

Φυσική 1 

Αγγλικά 2 

Γαλλικά/Γερμανικά 2 

Σύνολο 26 

Χωρίς τελική εξέταση      Ώρες 

Φυσική Αγωγή 2 

Μουσική 1 

Καλλιτεχνικά 1 

Οικιακή Οικονομία 2 

Πληροφορική 1 

Τεχνολογία 1 

Βιωματικές 
Δράσεις (Project) 

1 

Σύνολο 9 

Γενικό σύνολο :35 ώρες 



Απουσίες  

Για κάθε διδακτική ώρα που γίνεται μάθημα σημειώνονται στο 

απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές.   

 Κάθε μέρα λειτουργίας του σχολείου 

 Εθνικές εορτές 

 Περιπάτους (Αν ο περίπατος είναι με χρήση μεταφορικών μέσων τότε 

απαιτείται συναίνεση του γονέα. )  

Ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 



Δικαιολόγηση απουσιών 

Δικαιολογημένες 
απουσίες 

Αίτηση Γονέα/Κηδεμόνα 

Εντός 10 ημερών από 
την ημέρα επιστροφής 

του παιδιού στο σχολείο 

 Μπορεί να 
δικαιολογήσει μέχρι 10 

ημέρες το χρόνο και όχι 
πάνω από 2 
συνεχόμενες.  

Προσκόμιση Ιατρικής 
βεβαίωσης 

Δεν υπάρχει όριο 
ημερών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δεν μπορεί να 

δικαιολογήσει τμήμα 

ημέρας 



Χαρακτηρισμός Φοίτησης Μαθητών   

•Δικαίωμα 
συμμετοχής 
στις 
εξετάσεις 
του Ιουνίου 

Επαρκής 

•Επανεξέταση 
του μαθητή 
το Σεπτέμβρη 
σε όλα τα 
γραπτώς 
εξεταζόμενα 
μαθήματα 
και όχι τον 
Ιούνιο  

Ελλιπής 

• Ο μαθητής 
επαναλαμβά
νει την τάξη. 

Ανεπαρκής 



Επαρκής 

Το σύνολο των 
απουσιών δεν 

υπερβαίνει τις 64 

Το σύνολο των 
απουσιών δεν 

υπερβαίνει τις 114 με 
την προϋπόθεση ότι οι 
πάνω από τις 64 είναι 
όλες δικαιολογημένες 

Πάνω από 114 απουσίες 
αλλά όχι πέρα από 164 με 

την προϋπόθεση ότι οι 
πάνω από τις 64 είναι όλες 
δικαιολογημένες, η διαγωγή 

κοσμιοτάτη και ο μέσος 
όρος των προφορικών 

τουλάχιστον 15 



Ελλιπής 

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, και ο 
μαθητής δε έχει  διαγωγή κοσμιότατη 
ή δεν έχει Γενικό Μέσο Όρο βαθμών 

τουλάχιστον 15 

Το σύνολο των απουσιών του είναι 
πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 
214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι 

πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες, η διαγωγή είναι ο  

κοσμιότατη και ο  έχει Γενικός 
Μέσος Όρος βαθμών είναι 

τουλάχιστον 15).  



Ανεπαρκής 

Το σύνολο των 
απουσιών του είναι 

πάνω από 64 και δεν 
εμπίπτει σε καμιά από 

τις προηγούμενες 
περιπτώσεις. 



Χαρακτηρισμός επίδοσης μαθητών  

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής  

επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα είναι: 1 - 20. 

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των βαθμών 

των μαθημάτων των δύο ομάδων, ο οποίος, αναγράφεται  με το 

τυχόν Κλασματικό του μέρος.  

 

Ο βαθμός αυτός επισημαίνεται με τους χαρακτηρισμούς: 

 

Ανεπαρκώς 
απο 01 έως 
9,9 

Μέτρια  

από 10 έως 
12,4 

Καλά  

από 12 ½ 
έως 15,4  

Πού Καλά  

από 15 ½  
έως 18,4  

Άριστα  

από 18,5 
έως 20  

ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

Κάθε μαθητής με 

τελική επίδοση σε 

όλα τα μαθήματα 

από 18,5 και πάνω 

Ο μαθητής με 

τον καλύτερο 

γενικό μέσο όρο 

στο τμήμα του. 



Αξιολόγηση Μαθητών 

Η αξιολόγηση ενός μαθητή στο Γυμνάσιο προκύπτει από: 

 

 την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του 

μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. 

 

 τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

 

 τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς 

προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων 

και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι 

προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση  

 

 τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα 

πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας 

 

 τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες 

 

 τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου. 

 

 

Όχι πάνω 

από μία 

την ημέρα 

και όχι 

πάνω 

από τρεις 

τη 

βδομάδα  



Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες!! 

 Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της 30ης 

απουσίας του μαθητή, ενημερώνεται ο κηδεμόνας με 

κλειστή ταχυδρομική επιστολή (ατελώς) η οποία 

αποστέλλεται από 1-5 κάθε μήνα συνεχώς και μέχρι το 

τέλος του διδακτικού έτους για τη διαρκή ενημέρωση για 

τις πραγματοποιούμενες τον προηγούμενο μήνα 

απουσίες. 

  

 Η ευθύνη της αποστολής της επιστολής είναι 

αποκλειστικά ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή με την 

πρόσθετη υποχρέωση της σχετικής ενημέρωσης του 

Δ/ντή του σχολείου. 



Ενημέρωση γονέων για τις επιδόσεις 

των παιδιών τους!!  

• Κάθε εκπαιδευτικός δέχεται τους γονείς για ενημέρωση 

μια ώρα τη βδομάδα. Το πρόγραμμα με τις ώρες που 

δέχεται κάθε εκπαιδευτικός θα σας σταλεί μέσω των 

μαθητών. 

 

• Προγραμματιζόμενες ενημερώσεις γονέων από όλο 

το εκπαιδευτικό προσωπικό περίπου τέσσερις τη 

χρονιά.  

 



Εμπιστοσύνη στο έργο του σχολείου μας. 

Ειλικρίνεια και ανοικτή επικοινωνία, αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και απουσία επικριτικής διάθεσης. 

Συμμετοχή των γονέων σε σχέση   με τη συνέπεια 
των παιδιών σας απέναντι στις σχολικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις. 

Υποστήριξη και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 
σχολείου. 

Ενημέρωση  για οποιοδήποτε πρόβλημα 
μαθησιακό, οικογενειακό ή ιατρικό αντιμετωπίζει το 
παιδί σας. 

Άμεση απάντηση στις υπεύθυνες δηλώσεις γονέων 
για συναίνεση σε εκδρομές και εκπαιδευτικές 
επισκέψεις. 

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ  


