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Θέματα φοίτησης 
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Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
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 α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

 Ομάδα Α’

 αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική 
Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

 αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

 αγ) Ιστορία

 αδ) Μαθηματικά

 αε) Φυσική

 αστ) Βιολογία

 αζ) Αγγλικά



Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο (2)
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 β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει 
μαθήματα ως εξής:

 Ομάδα Β’

 βα) Γεωλογία - Γεωγραφία

 ββ) Χημεία

 βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 βδ) Θρησκευτικά

 βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα

 βστ) Τεχνολογία - Πληροφορική

 βζ) Οικιακή Οικονομία



Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο (3)
4

 γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει 
μαθήματα ως εξής:

 γα) Μουσική - Καλλιτεχνικά

 γβ) Φυσική Αγωγή

 γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων».



Αξιολόγηση των μαθητών
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Αξιολογούμε:
 Τη συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία 

 Τις εργασίες που εκτελεί ο μαθητής καθημερινά

 Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες

 Τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα)

 Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Τα τεστ δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα τρία ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, πρέπει να διαρκούν το 
πολύ δέκα λεπτά και τα ερωτήματα τους πρέπει να αναφέρονται στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα. 

 Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου (1 έως 15" 
Ιουνίου). Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις αφορούν όλα τα µαθήµατα
της Α' Οµάδας.



Αξιολόγηση των μαθητών (2)
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Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα)

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες μπορεί να είναι προειδοποιημένες αν αφορούν 
σε ανακεφαλαίωση και καλύπτουν διδακτική ενότητα για την οποία δεν έχουν 
διατεθεί περισσότερες από τέσσερις διδακτικές ώρες ή μη προειδοποιημένες αν 
καλύπτουν ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 

 Στα μαθήµατα της ομάδας Α ́ και της ομάδας Β' διενεργείται ένα (1) 
διαγώνισμα κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και ένα (1) κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου. 

 Για την ομάδα Β' κατά το δεύτερο τετράμηνο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
επιλέξει αντί του διαγωνίσματος, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής 
εργασίας.

 Στα μαθήματα της Γ' ομάδας δεν διενεργούνται ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. 
Σε κάθε τμήμα μπορεί να γίνεται διαγώνισμα σε ένα μάθημα την ημέρα και 
μέχρι σε τρία την εβδομάδα. 



Αξιολόγηση των μαθητών (3)

Ο κάθε καθηγητής τηρεί προσωπικό αρχείο 
εργασιών των μαθητών με στοιχεία που αφορούν:

 την ποιότητα της εργασίας,

 την πρόοδο, τα προσωπικά επιτεύγματα

 τα προβλήματα επίδοσης
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Τετράμηνα 
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 Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε 
δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται 
τετράμηνα. 

 Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 
Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη 
περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31  
Μαΐου.



Προϋποθέσεις προαγωγής/απόλυσης των μαθητών
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 Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι στιγμής, ο μαθητής προάγεται ή 
απολύεται (Γ΄Γυμνασίου) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας 
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών 
ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

 Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή 
απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου 
σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε 
επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 
επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των 
μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). 



Προϋποθέσεις προαγωγής/απόλυσης των μαθητών (2)
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 Αν δεν πληρούνται οι προηγούμενες προϋποθέσεις 
προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας 
επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από 
τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής 
ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση 
και επαναλαμβάνει την τάξη. 



Επαναληπτικές εξετάσεις 
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 Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α', οι επαναληπτικές 
εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. 

 Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 
εκπαιδευτικών του σχολείου, η όποια διενεργεί τις 
προφορικές και γραπτές εξετάσεις. 

 Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα 
µαθήµατα της Οµάδας Β' και της Οµάδας Γ' οι 
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. 

 Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’, Β’ 
ή Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή άξιος απόλυσης, 
επαναλαμβάνει την τάξη.



Ενημέρωση γονέων

 Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών
τους είναι τακτική και σε προκαθορισμένες σταθερές
ώρες, στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

 Συχνά, η επικοινωνία με τον κηδεμόνα γίνεται και
τηλεφωνικά για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται
με απουσίες (και με SMS) ή προβληματική συμπεριφορά
του μαθητή μέσα στην τάξη.
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Υποχρεώσεις μαθητών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τις παρακάτω 
υποχρεώσεις:

 Προετοιμάζονται στο σπίτι για τα μαθήματα της επόμενης 
μέρας χωρίς να αφήνουν κενά 

 Ετοιμάζουν την τσάντα τους , οργανώνοντας τα τετράδια 
και τα βιβλία τους (δεν ξεχνούν ποτέ τα βιβλία τους, 
γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, να 
σημειώσουν, να προσέξουν)

 Αν λείψουν λόγω ασθένειας, ενημερώνονται από τους 
συμμαθητές τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους
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Γονείς και  κηδεμόνες πρέπει να:
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 ελέγχουν στο σπίτι τις υποχρεώσεις των παιδιών τους για 
την άλλη μέρα 

 ρωτούν τα παιδιά τους για την πρόοδό τους και για 
προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν

 ενημερώνονται από τους καθηγητές σε τακτική, σταθερή 
βάση για τα παιδιά τους και την πορεία τους στο σχολείο 
(με τηλέφωνο ή με προσωπική επαφή)

 ενημερώνουν τους καθηγητές, όταν διαπιστώσουν αλλαγές 
στη συμπεριφορά των παιδιών τους (άγχος, ένταση κλπ)



Και μην ξεχνάτε…

Η τακτική επικοινωνία γονέων-κηδεμόνων κρίνεται 
απαραίτητη.
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Χαρακτηρισμός φοίτησης 

α. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με 
βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

β. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών 
και της Διευθύντριας του Σχολείου να ενημερώνουν αμέσως 
τους γονείς για τις απουσίες των μαθητών, και της 
υποχρέωσης των γονέων να ενημερώνουν το Σχολείο για 
τους λόγους απουσίας των μαθητών, κατά τον χαρακτηρισμό 
φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες 
και αδικαιολόγητες. 
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Χαρακτηρισμός φοίτησης (2)

γ. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το 
σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν
δεκατέσσερις (114). 

δ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε 
πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές των 
οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι 
να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

17



Κανονισμός του σχολείου

 Σε συνεργασία με τους μαθητές, έχει συνταχθεί ο μαθητικός 
κανονισμός του σχολείου.

 Βρίσκεται αναρτημένος σε κάθε σχολική αίθουσα.

 Περιγράφει τις υποχρεώσεις και προφυλάσσει τα 
δικαιώματα των μαθητών, τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις 
όσο και στη σχέση τους με τους φορείς του σχολείου.

 Προσδιορίζει κανόνες συμπεριφοράς που συντελούν στην 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
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Κινητό τηλέφωνο

 Η χρήση και η κατοχή
κινητού τηλεφώνου από τους 
μαθητές στο χώρο του 
σχολείου απαγορεύεται 
αυστηρά. 

 Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, 
η επικοινωνία από και προς 
το σπίτι γίνεται μέσω του 
τηλεφώνου του σχολείου 
(25410 71818).
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Επιβολή τιμωρίας

Σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού του σχολείου,  οι 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινές είναι οι εξής:

 Παρατήρηση

 Επίπληξη

 Ωριαία απομάκρυνση

 Αποβολή έως μία ημέρα

 Αποβολή έως δύο ημέρες

 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
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Μέτρα προστασίας λόγω πανδημίας

 Προαιρετική  χρήση μη ιατρικής μάσκας για μαθητές, καθηγητές και το λοιπό προσωπικό, 

καθώς και για τους επισκέπτες της σχολικής μονάδας, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 

της σχολικής μονάδας και στους εξωτερικούς χώρους.

 Όταν ένας  μαθητής χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η 

διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ` οίκον, 

ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. 

 Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, αποστέλλετε τη σχετική βεβαίωση με email ή τη 

φέρνει ο/η μαθητής/τρια κατά την επιστροφή στο σχολείο, για να μην προσμετρηθούν οι 

απουσίες.
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Επιστροφή στο σχολείο

 Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) 

ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το 

πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την 

χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της απομόνωσης 

εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. 

 Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η 

διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις 

συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, 

τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο. Οι μαθητές/τριες όταν 

επιστρέφουν στο σχολείο ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) 

ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.
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Σχολικός ψυχολόγος / λειτουργία Ε.Δ.Υ.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι:

 η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των 
δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων 
φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η 
εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων 
για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και 
των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

 η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών 
και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και 
συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή 
κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων
παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
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Σύμβουλος σχολικής ζωής

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:

 Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, 
γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε 
τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα.

 Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την 
οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.

 Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες 
ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής 
κοινότητας.

 Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές 
κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και 
αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.

 H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών 
δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς όφελος των μελών της σχολικής 
κοινότητας.
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5ο Γυμνάσιο Ξάνθης 
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Δ/νση Σχολείου:    
ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 Ξάνθη 

Τηλ.: 2541071818
e-mail: mail@5gym-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα σχολείου: http://5gym-xanth.xan.sch.gr

mailto:mail@5gym-xanth.xan.sch.gr
http://5gym-xanth.xan.sch.gr/

