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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

 

Ενημέρωση για την προαγωγή των μαθητών και 
την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 

 

 

Βαθμολογία τετραμήνων-εξετάσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα: 
 

Στα εξεταζόμενα μαθήματα ο μαθητής θα πρέπει: 
Α) αν το άθροισμα της βαθμολογίας του στα δύο τετράμηνα είναι μικρότερο ή ίσο με 15 μονάδες, να 
εξασφαλίσει έναν τέτοιο βαθμό, που θα του επιτρέπει να συγκεντρώσει συνολικά από τα τετράμηνα και 
τις εξετάσεις 30 μονάδες (π.χ. άθροισμα βαθμολογίας τετραμήνων 15 μονάδες, εξετάσεις 14 = δεν 
προάγεται, άθροισμα βαθμολογίας τετραμήνων 15, εξετάσεις 15 = προάγεται). 
 
Β) αν το άθροισμα της βαθμολογίας του στα δύο τετράμηνα είναι από 16 μέχρι 21 μονάδες, να 
εξασφαλίσει έναν τέτοιο βαθμό, που θα του επιτρέπει να συγκεντρώσει συνολικά από τα τετράμηνα και 
τις εξετάσεις 29 μονάδες (π.χ. άθροισμα βαθμολογίας τετραμήνων 16, εξετάσεις 12 = δεν προάγεται, 
άθροισμα βαθμολογίας τετραμήνων 16, εξετάσεις 13 = προάγεται). 
 
Γ) αν το άθροισμα της βαθμολογίας του στα δύο τετράμηνα είναι 22 τουλάχιστον μονάδες, να 
εξασφαλίσει έναν τέτοιο βαθμό, που θα του επιτρέπει να συγκεντρώσει συνολικά από τα τετράμηνα και 
τις εξετάσεις 28 μονάδες (π.χ. άθροισμα βαθμολογίας τετραμήνων 22, εξετάσεις 5 = δεν προάγεται, 
άθροισμα βαθμολογίας τετραμήνων 22, εξετάσεις 6 = προάγεται). 

 

Βαθμολογία τετραμήνων στα μη εξεταζόμενα μαθήματα: 
Ο μαθητής προάγεται αν στα μη εξεταζόμενα μαθήματα το άθροισμα της βαθμολογίας του και στα δύο 
τετράμηνα είναι τουλάχιστον 19 μονάδες. 
  

Βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα - Ανακοίνωση βαθμολογίας  
Μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τους σε κάποιο μάθημα μη εξεταζόμενο, θα πρέπει να 
το δηλώσουν γραπτώς στη διεύθυνση πριν από τη διακοπή των μαθημάτων. Η βαθμολογία για τα μη 
εξεταζόμενα μαθήματα, πρέπει να ανακοινώνεται γραπτώς στους μαθητές, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν 
από την διακοπή των μαθημάτων. Στα εξεταζόμενα μαθήματα οι βαθμοί ανακοινώνονται γραπτώς στους 
μαθητές την τελευταία ημέρα πριν τη διακοπή των  μαθημάτων.  
 

Διακοπή διαγωνισμάτων σε όλα τα μαθήματα 
Επτά εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων δε διεξάγεται 
καμία άλλη γραπτή εξέταση. Άρα, για τη φετινή σχολική χρονιά, κάθε γραπτή εξέταση θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέχρι και τις 15 του Μάη. 
 

Διακοπή μαθημάτων – Έναρξη εξεταστικής περιόδου 
Τα μαθήματα για τη φετινή σχολική χρονιά διακόπτονται στις 24 του Μάη. Οι γραπτές προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις αρχίζουν στις 27 του Μάη. 
 

Εξετάσεις 
Η περίοδος για τις προαγωγικές, τις απολυτήριες εξετάσεις και τις εξετάσεις Β’ σειράς για μαθητές που 
αιτούνται βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων 
του Β’ τετραμήνου. 
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Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις είναι: 
 

▪ Άριστα: 19-20 
▪ Πολύ καλά: 16-18 
▪ Καλά: 13-15 
▪ Σχεδόν καλά: 10-12 
▪ Αποτυχία: 1-9 

 

Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10. 
 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου είναι τα:  Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, 
Ιστορία και Φυσικά. 

– Στην Α’ τάξη με τον όρο Φυσικά εννοείται το μάθημα της Βιολογίας. 

– Στη Β’ και Γ’ τάξη με τον όρο Φυσικά εννοούνται τα τρία μαθήματα: Φυσική, Χημεία και Βιολογία. 

– Στη Β’ τάξη η Φυσική λαμβάνει το 50 % της βαθμολογίας, η Χημεία το 25% και η Βιολογία το 25%. 

– Στη Γ’ τάξη η Φυσική λαμβάνει το 40%, η Χημεία το 20% και η Βιολογία το 40%. 
Ο βαθμός του μαθήματος «Φυσικά» είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών 
μαθημάτων/ενοτήτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Ο μαθητής προάγεται στο μάθημα «Φυσικά» όταν 
έχει σταθμισμένο μέσο όρο τουλάχιστον δέκα (10). Στην περίπτωση μαθητή που δεν προάγεται στο 
μάθημα «Φυσικά» αλλά έχει τουλάχιστον δέκα (10) σε ένα (1) ή δύο (2) από τα τρία μαθήματα/ενότητες, 
αυτά κατοχυρώνονται (μέχρι την ανεξέταση) και παραπέμπεται σε ανεξέταση μόνο στο μάθημα/ενότητα 
που υστερεί. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Φυσικά», μετά την ανεξέταση, υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία όλων των μαθημάτων/ενοτήτων. 
 

Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός του έτους είναι ο 
μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.  
 

Μαθητές των οποίων η ετήσια επίδοση τους είναι κάτω του δέκα (10) σε μαθήματα που δεν εξετάζονται 
γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι υποχρεωμένοι να παρακαθίσουν σε εξετάσεις το πρώτο 
δεκαπενθήμερο Ιουνίου και στα μαθήματα αυτά. 
 

Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις προαγωγικές εξετάσεις, παραπέμπεται σε γραπτή 
εξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός 
του έτους.  
 
Νοείται ότι στην περίπτωση των μαθητών που δικαιολογημένα, κατά την κρίση του Καθηγητικού 
Συλλόγου, δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς και διατηρούν 
την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου. Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση των μαθητών που 
παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις τετραμήνου, 
οι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτώς χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων.  
 

Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας 
Μετά τις προαγωγικές εξετάσεις προσφέρεται Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και 
ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας, ανάλογα με τις διαγνωσμένες ανάγκες των μαθητών που 
παραπέμπονται σε ανεξέταση. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο (2) εβδομάδες και είναι υποχρεωτικό για τους 
συγκεκριμένους μαθητές. Μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα πέραν του είκοσι τοις εκατόν (20%) 
του διδακτικού χρόνου του προγράμματος παραμένουν στάσιμοι. 
 

Ανεξετάσεις 
Μαθητής, ο οποίος υστερεί σε ένα (1) ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 
παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η γραπτή 
εξέταση προηγείται της προφορικής και τόσο η γραπτή όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από 
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επιτροπή που απαρτίζεται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι ορίζονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Ο 
μαθητής αυτός εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραμήνων. 
 
Ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην ανεξέταση του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των 
βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστον δέκα (10) και στη γραπτή 
εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

 

Μαθητής παραμένει στάσιμος στις ανεξετάσεις του Ιουνίου, αν: 
(α) αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά ή 
(β) αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα ή  
(γ) αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του δευτέρου δεκαπενθημέρου Ιουνίου ή 
(δ) υστέρησε σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί στην ανεξέταση του Ιουνίου. 

 
Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α΄ τάξη στη Β΄ και από τη Β΄ στη Γ΄ στα οποία 
απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν δεν μένει στάσιμος σύμφωνα με τα σημεία (α) – (δ). 
 
Ο μαθητής της Γ΄ τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο, εφόσον συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 8 (οκτώ) 
σε ένα ή δύο μαθήματα στις ανεξετάσεις του Ιουνίου και δε μένει στάσιμος σύμφωνα με τα σημεία (α) – 
(δ). 
 

Νοείται ότι στη γραπτή ανεξέταση συγκεντρώνει τουλάχιστον έξι (6) μονάδες. 
 
Για τους μαθητές που δικαιολογημένα κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται στην 
κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς, το σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά εξέτασης αμέσως μετά την 
πρώτη σειρά εξέτασης. 
 
Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης οι μαθητές που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται στη 
δεύτερη σειρά εξέτασης και οι μαθητές που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης. 
 

Ο Διευθυντής υποβάλλει γραπτό για αναβαθμολόγηση ύστερα από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του 
μαθητή, που καταβάλλει τα τέλη που ορίζονται από το Υπουργείο. Η υποβολή των γραπτών δοκιμίων για 
αναβαθμολόγηση γίνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου. 
 

Μη πλήρης φοίτηση 
 

Θεωρείται ως «Μη πλήρης φοίτηση» και παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο μαθητής: 
✓ που έχει σημειώσει αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις 

(134) των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα 
αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος,   

✓ μαθητής που σημείωσε σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα συνολικά 
απουσίες περισσότερες του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει 
εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. 

✓ μαθητής που το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα εφτά (67) 
απουσίες, των δύο αυτών αριθμών συμπεριλαμβανομένων. 

 

Θεωρείται ως «Μη πλήρης φοίτηση» και παραμένει στάσιμος μαθητής: 
✓ εάν έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), του αριθμού 

αυτού συμπεριλαμβανομένου. 
✓ εάν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εξήντα οκτώ 

(68), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. 


