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Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών 

ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.

Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος, είναι ο
πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί λείπουν ή
κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του ανήλικου μαθητή
είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του ανήλικου
μαθητή δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο
εκτός από τον κηδεμόνα του ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί
από τον κηδεμόνα.



Σχολικό και διδακτικό έτος



Ωρολόγιο πρόγραμμα
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1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των
τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα
ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη
ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η
επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την
οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση
εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις
επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής
μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι
διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή
διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών
και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).



Διαδικασία αξιολόγησης  2/3

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄
διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία
δοκιμασία αξιολόγησης.

Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της
Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο
δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της
αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των
εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία
τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.
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Βαθμός ετήσιας 
επίδοσης



Βαθμός ετήσιας επίδοσης

(1-15 ΙΟΥΝΙΟΥ)



Βαθμός προαγωγής

Το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι
τα μαθήματα αυτά δεν υπερβαίνουν στο πλήθος τα τέσσερα
(4), διαφορετικά επαναλαμβάνει την τάξη.

επαναληπτική



Εξεταστικές  περίοδοι
1η

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1-15  ΙΟΥΝΙΟΥ 
κανονική ανακεφαλαιωτική

Στα:
Αρχαία

Νεοελληνικά
Μαθηματικά

Φυσική
Ιστορία

Βιολογία
Αγγλικά

2η

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1ο  δεκαήμερο 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
επαναληπτική



2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ  εξετάσεων  
Σεπτεμβρίου (επαναληπτική)

➢ Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

➢ Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας
οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

➢ Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής
της Α' και Β' τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής και της Γ΄
τάξης απόλυσης, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.



Φοίτηση & Απουσίες



Φοίτηση & Απουσίες

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον

το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν

δεκατέσσερις (114).

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

φοίτηση τους στην ίδια τάξη.



Απουσίες



Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το

σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους

λόγους της απουσίας άμεσα.

Κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που
απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο
πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες).

Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα
χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από
εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους
κλπ).

Απουσίες 1/3



Απουσίες 2/3

Σε σχολικό περίπατο:
Όταν ο σχολικός περίπατος πραγματοποιείται με χρήση
μεταφορικού μέσου (πούλμαν) απαιτείται δήλωση του
κηδεμόνα του μαθητή για τη συμμετοχή του στον
περίπατο αυτό.

Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας
καθώς και από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές
εξωδιδακτικές σχολικές εκδηλώσεις χωρίς την άδεια του
διευθυντή είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται
πειθαρχικά.



Απουσίες 3/3
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός - Ενημέρωση

Σε περίπτωση που μαθητής έχει απουσιάσει τρεις
συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30)
συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του
τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες
του μαθητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με
επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και
ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου.

Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων,
σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός τους
ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε
μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό
απουσιών.



Δικαιολόγηση 
απουσιών 



Δικαιολόγηση απουσιών 1/4
Α. Μέχρι είκοσι τεσσάρες (24) ημέρες για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε
περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής
μοσχεύματος,

γ) για τους μαθητές που πάσχουν από όλων των τύπων
νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις
προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314),

ε) για τους μαθητές που πάσχουν από μεσογειακή ή 

δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης 

αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.



Α. Μέχρι είκοσι τεσσάρες (20) ημέρες για όλο το διδακτικό έτος:

Σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο
χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του
εξωτερικού όπως:

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα 
νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες 
παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή 
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Δικαιολόγηση απουσιών 2/4
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Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες

των μαθητών ή οι ίδιοι, αν είναι ενήλικοι, θα πρέπει:

α. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την

ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

β. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του

σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή
εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα
από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος
Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή

Πανεπιστημιακής Κλινικής ή
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ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, 
η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας

ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του 
Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως: 
- Εποχική Γρίπη: Εκδίδεται  ειδική εγκύκλιος από το υπουργείο 
- Πανδημία Covid-19: Δικαιολογούνται με σχετική βεβαίωση οι  
απουσίες λόγω νόσησης. 



Χαρακτηρισμός  
φοίτησης 



Χαρακτηρισμός  φοίτησης

ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Κάτω από 114
απουσίες

Εξετάζονται

1-15
ΙΟΥΝΙΟΥ

Πάνω από 114
Απουσίες

Επανάληψη
φοίτησης της 
ίδιας τάξης



Χαρακτηρισμός  φοίτησης 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το

σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν 

δεκατέσσερις (114).

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

φοίτηση τους στην ίδια τάξη.



Παιδαγωγικά μέτρα
Κυρώσεις μαθητών



Παιδαγωγικά μέτρα
Κυρώσεις μαθητών

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) ωριαία απομάκρυνση,

δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,

ε) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,

στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.



Αμέλεια κηδεμονίας

Όταν κριθεί αναγκαίο συγκαλείται το Συμβούλιο του 

Τμήματος

για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών

παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, 

η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές 

ή κοινωνικές υπηρεσίες.



Ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας

Ο Δ/ντής 
Τσελεμπόνης Αναστάσιος


