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1o Γυμνάσιο Ιλίου 
 

 

 
 

 
ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 

- Οη καζεηέο νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πξηλ από ηελ 

πξσηλή ζπγθέληξσζε γηα πξνζεπρή (8.15 π.κ.), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 

πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ ηνλ αξκόδνληα ζεβαζκό θαη πξνζνρή ζηελ θαζεκεξηλή 

ελεκέξσζε από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

- Μαζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη κε θαζπζηέξεζε θαηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ώξα 

αιιά θαη θαηάηηο ππόινηπεο δηδαθηηθέο ώξεο-δειαδή κεηά ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή ηνπο 

ζηελ αίζνπζα- δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην κάζεκα. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θαηαρσξίδεηαη 

αδηθαηνιόγεηε απνπζία θαη νη ίδηνη παξακέλνπλ ζην ρώξν πνπ ηνπο ππνδεηθλύεηαη. 

-Η απνρώξεζε ηνπ καζεηή από ην ζρνιείν πξηλ από ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κόλν 

γηα εμαηξεηηθά ζνβαξνύο ιόγνπο κε γξαπηή άδεηα από ηνλ Γηεπζπληή θαη πάληα κεηά από 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. 

 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΑ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ νη καζεηέο εμέξρνληαη ζην ρώξν 

ηεο απιήο, ώζηε λα μεθνπξάδνληαη ζηνλ πξναύιην ρώξν, αιιά θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ν αεξηζκόο θαη ε αζθάιεηα ησλ αηζνπζώλ (ε παξακνλή ζηνπο 

δηαδξόκνπο  ή ζηηο αίζνπζεο επηηξέπεηαη κόλν ζε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο). 

 Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα νη καζεηέο απεπζύλνληαη ζηνπο 

εθεκεξεύνληεο θαζεγεηέο πνπ επηηεξνύλ ηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο 

ππνδείμεηο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ππαθνύνπλ. 

 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

-Καηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο νη καζεηέο νθείινληαη λα βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

-Οη πόξηεο ησλ απιώλ παξακέλνπλ θιεηζηέο 

 γηα λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη λα απνηξέπεηαη ε αλαίηηα έμνδόο 

ηνπο από ηνλ πξναύιην ρώξν, 

 γηα λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο αηόκσλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

ΕΜΦΑΝΙΗ 

 Η εκθάληζε ησλ καζεηώλ νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη από απιόηεηα 

θαη εππξέπεηα. Παξαθαινύκε ηνπο γνλείο λα ειέγρνπλ ζην ζέκα απηό ηνπο 

καζεηέο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε παξέκβαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. 

 Δηδηθόηεξα ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απαηηνύληαη αζιεηηθή 

θόξκα θαη θαηάιιεια αζιεηηθά παπνύηζηα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ν 

καζεηήο δελ ζα γίλεηαη δεθηόο ζην κάζεκα. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Τα καζήκαηα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. 

Ομάδα Α': 1) Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία (Γισζζηθή 

Γηδαζθαιία θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία), 2) Μαζεκαηηθά, 3) Φπζηθή, 

4) Ιζηνξία. 

Ομάδα Β΄:1) Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία (Αξραία 

Διιεληθή Γιώζζα,  Αξραία Διιεληθά Κείκελα από Μεηάθξαζε), 2) 

Φεκεία, 3) Βηνινγία, 4) Γεσινγία- Γεσγξαθία, 5)Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, 6) 

Θξεζθεπηηθά, 7) Αγγιηθά, 8) Γεύηεξε μέλε γιώζζα θαη 9)Οηθηαθή Οηθνλνκία. 

Ομάδα Γ΄:1) Τερλνινγία - Πιεξνθνξηθή, 2) Μνπζηθή – Καιιηηερληθά 3) Φπζηθή Αγσγή 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΠΙΓΟΣΗΣ 

Η αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή πξνθύπηεη από: 

1. ηελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή εμέηαζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηε δηδαθηηθή- καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζσ ηελ εξγαζηώλ πνπ θάζε 

θνξά ηνπ αλαηίζεληαη  

2. ηηο νιηγόιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη), 

3. ηηο σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο είλαη: 

α) πποειδοποιημένερ, αλ έπνληαη κηαο αλαθεθαιαίσζεο θαη θαιύπηνπλ επξύηεξε δηδαθηηθή 

ελόηεηα, 

β) μη πποειδοποιημένερ, αλ θαιύπηνπλ ηελ ύιε πνπ δηδάρζεθε ζην ακέζσο πξνεγνύκελν 

κάζεκα. 

 Σηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Α΄ δηελεξγείηαη κόλν κηα σξηαία γξαπηή δνθηκαζία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ. 

 Σηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Β΄ δηελεξγείηαη κία σξηαία γξαπηή δνθηκαζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ θαη κία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ 

ηεηξακήλνπ. Καηά ην δεύηεξν ηεηξάκελν αληί ηεο δηεμαγσγήο σξηαίαο γξαπηήο 

δνθηκαζίαο κπνξεί λα γίλεη αλάζεζε κηαο ζπλζεηηθήο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο κηθξήο 

έθηαζεο ζηνπο καζεηέο. 

 Σηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Γ΄ δελ δηελεξγείηαη θακηά σξηαία γξαπηή δνθηκαζία. 

4. ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη ζην πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, 

5. ηηο ζπλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο (δηαζεκαηηθέο, project), 

6. ηηο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο Ινπλίνπ ζηα μαθήμαηα ηης Ομάδας Α΄. 

 

ΦΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ 

Η θνίηεζε ησλ καζεηώλ πξέπεη λα είλαη ηαθηηθή θαη ε 

παξαθνινύζεζε όισλ ησλ καζεκάησλ αλειιηπήο θαη όρη 

επηιεθηηθή. Οη απνπζίεο ησλ καζεηώλ θαη νη ζπλέπεηεο απηώλ, 

όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, είλαη έλα 

ζνβαξόηαην ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη από θνηλνύ 

από ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Σηνπο καζεηέο παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα θάλνπλ (γηα ιόγνπο πγείαο θαη άιινπο) έσο 114 αποσζίες (50 

δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγηηες). 

Οη απνπζίεο κπνξνύλ λα ρσξηζζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο: 

Α. Γικαιολογημένες 

Δίλαη νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα θάπνην ζνβαξό θαη απνδεθηό ιόγν θαη 

νθείινληαη ζε: 

α) ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο ή αδηαζεζία (έσο 2 εκέξεο), πνπ πηζηνπνηνύληαη από 

ηνπο γνλείο εληόο 10 εκεξώλ ή θαηόπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο από ηνλ θεδεκόλα, αλ 

απηόο δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί άκεζα ζην ζρνιείν. 

β) αζζέλεηα (άλσ ησλ 2 εκεξώλ), πνπ πηζηνπνηείηαη από δεκόζην λνζειεπηηθό ίδξπκα, 

ηδησηηθή θιηληθή ή ηδηώηε γηαηξό. Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη 

ζην ζρνιείν ην πνιύ 10 εκέξεο από ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. Μεηά ηελ 
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παξέιεπζε ηνπ δεθαεκέξνπ, θαλέλα δηθαηνινγεηηθό δελ γίλεηαη δεθηό θαη όιεο νη απνπζίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο αδηθαηνιόγεηεο. Ο θεδεκόλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαηά ην ζρνιηθό 

έηνο ζπλνιηθά απνπζίεο 10εκεξώλ θαη όρη πεξηζζόηεξεο από 2 ζπλερόκελεο θάζε θνξά. 

Β. Αδικαιολόγητες 

Δίλαη νη απνπζίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο αθαηαρώξηζηεο ή 

δηθαηνινγεκέλεο(ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ). Τέηνηεο είλαη: 

1. νη απνπζίεο πνπ ν θεδεκόλαο δελ κπόξεζε ή θαζπζηέξεζε λα δηθαηνινγήζεη, 

2. νη απνπζίεο πνπ νθείινληαη ζε απζαίξεηε (ρσξίο άδεηα) απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ην 

ζρνιείν, 

3. νη απνπζίεο πνπ νθείινληαη είηε ζε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ζηελ αίζνπζα, είηε ζε 

σξηαία ή εκεξήζηα απνβνιή. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη δεν δηθαηνινγνύληαη απνπζίεο 

- κεκνλσκέλεο, 

- πξώηεο θαη ηειεπηαίαο ώξαο, 

- απνρήο από ηα καζήκαηα. 

Σο ζύνολο ηφν αδικαιολόγηηφν αποσζιών δεν μπορεί να σπερβαίνει ηις 64. 

 

ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Η καηοτή και η τρήζη κινηηών ηηλεθώνφν ενηός ηοσ 

ζτολικού τώροσ απαγορεύεηαι. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην 

ηειέθσλν παξαδίδεηαη ζηε δηεύζπλζε θαη επηζηξέθεηαη κόλν ζηνλ 

θεδεκόλα. Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ρξεηαζηεί λα ππάξμεη κεηαμύ 

καζεηή θαη γνλέα κπνξεί λα γίλεηαη ειεύζεξα κέζσ ησλ 

ηειεθώλσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Επιπλέον, απαγορεύεηαι ασζηηρά η τρήζη ηλεκηρονικών ζσζκεσών για 

βινηεοζκόπηζη, λήυη θφηογραθιών και καηαγραθή ζσνομιλιών. Κάζε 

παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνύ ειέγρνπ. 

 Απαγορεύεηαι ασζηηρά ηο κάπνιζμα ζε όλοσς ηοσς τώροσς ηοσ ζτολείοσ. 

 Απνθιίζεηο ησλ καζεηώλ από ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλόλεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπο όξνπο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, από ηνλ 

νθεηιόκελν ζεβαζκό ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ζηνλ ζπκκαζεηή, 

από όια απηά πνπ ην ζρνιείν ζέηεη σο θαλόλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεσξνύληαη 

ζρνιηθά παξαπηώκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηηο αλάινγεο πνηλέο από ην 

Γηεπζπληή ή ην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ. 

 

ΓΙΑΓΩΓΗ 

Η έκπξαθηε απνδνρή θαη ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή απνηειεί 

ππνρξέσζε όισλ ησλ καζεηώλ. Απνθιίζεηο ζπκπεξηθνξάο αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία κε ηελ εθαξκνγή ζρνιηθώλ θπξώζεσλ, νη νπνίεο θιηκαθώλνληαη 

αλάινγα κε ην παξάπησκα σο εμήο: 

α) πποθοπική παπαηήπηζη 

β) πποθοπική ή γπαπηή επίπληξη 

γ) υπιαία απομάκπςνζη από ηο μάθημα 

δ) αποβολή 1 έυρ 5 ημέπερ από ηα μαθήμαηα 

ε) αλλαγή ζσολικού πεπιβάλλονηορ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΠΙΚΕΦΕΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Υ. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 

 

1. Η ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 

ζεσξείηαη αλαγθαία, αθνύ απνηεινύλ ζπκπιήξσκα ηεο αγσγήο 

ησλ παηδηώλ θαη κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο(ζε 

πεπίπηυζη πος ο μαθηηήρ αποςζιάζει από μοπθυηική επίζκετη 

αναιηιολόγηηα, παπά ηη θεηική δήλυζη ηος γονέα για ζςμμεηοσή ηος 

ζε αςηήν, η αποςζία θευπείηαι αδικαιολόγηηη). 
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2. Σθνπόο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη κόλν ε απόθηεζε γλώζεσλ αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ δσήο κέζα από δηαδηθαζίεο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαηά ηηο νπνίεο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα αλαπηύμεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηελ αιιειεγγύε 

θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, πνιηηηζκνύ, πγείαο. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηνύ ηνπ ζηόρνπ νη θαζεγεηέο θαη νη γνλείο πξέπεη λα ελζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Υγείαο, Πνιηηηζηηθώλ 

Θεκάησλ, Φνξσδίαο θαη Αζιεηηζκνύ. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 Με ηη Διεύθσνζη ηοσ τολείοσ θαζεκεξηλά γηα νπνηνδήπνηε 

πξόβιεκα πξνθύςεη(ηειέθσλν: 2102626330, 2102626698, email: 

mail@1gym-iliou.att.sch.gr). 

 Με ηοσς εκπαιδεσηικούς γηα ζπλεξγαζία θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο 

ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο θαη 

έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σρνιείνπ. 

 Η δικαιολόγηζη ηφν αποσζιών γίλεηαη θαζεκεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Σρνιείνπ. 

Η ζπρλή επηθνηλσλία - ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, ώζηε λα πξνιακβάλνληαη ή λα ιύλνληαη άκεζα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ.  

 

Αγαπηηοί γονείρ, πποζβλέποςμε ζηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζαρ ζηο έπγο ηηρ 

διαπαιδαγώγηζηρ και ηηρ πποεηοιμαζίαρ ηυν μαθηηών για ηην ομαλή ένηαξή ηοςρ ζε 

μια ελεύθεπη και δημοκπαηική κοινυνία, επιθςμούμε ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ και ηιρ εκδηλώζειρ ηος ζσολείος και είμαζηε ανοισηοί ζε πποηάζειρ και 

εποικοδομηηικό διάλογο. 

 

 

 


