ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018 - 2019

Κ174
Μ112
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Α.

ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Τα μαθήματα λήγουν την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019.

Β.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Οι τελικές γραπτές εξετάσεις στο Σχολείο θα αρχίσουν τη Δευτέρα,
27 Μαΐου 2019 και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει
ήδη δοθεί.

Γ.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
1. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν γραπτώς στα Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικά.
2. Η γραπτή εξέταση είναι υποχρεωτική. Μαθητής/τρια, που αδικαιολόγητα
δεν προσέρχεται στις εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου, παραπέμπεται σε γραπτή
εξέταση τον Ιούνιο και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός του
έτους.
3. Επιπρόσθετα, θα εξεταστούν γραπτώς και οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες
υστερούν σε μη εξεταζόμενα μαθήματα.
4. Δικαίωμα γραπτής εξέτασης στα μη εξεταζόμενα μαθήματα έχουν και οι
μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τους. Σ’ αυτή
την περίπτωση απαιτείται γραπτή δήλωση των ενδιαφερόμενων
μαθητών/τριών στον/ην οικείο/α καθηγητή/τρια, μέχρι την Παρασκευή,
17 Μαΐου 2019.
5. Μαθητές/τριες, που δικαιολογημένα δε θα προσέλθουν σε γραπτή
εξέταση σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα εξεταστούν άλλη μέρα και ώρα
(δεύτερη σειρά εξετάσεων), που θα ορίσει το Σχολείο, αφού υποβάλουν
γραπτή αίτηση στον Διευθυντή ώστε να δικαιολογήσουν τη μη προσέλευσή
τους. Όσοι/ες παραλείψουν να προσέλθουν και σ’ αυτή την εξέταση θα
παραπεμφθούν σε ανεξέταση τον Ιούνιο. Οι μαθητές/τριες αυτοί/ες
εξετάζονται μόνο γραπτά και διατηρούν την προφορική βαθμολογία των
τετραμήνων.

Δ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:
1. Οι μαθητές/τριες πρέπει να έρχονται έγκαιρα στο Σχολείο για τις εξετάσεις
(15 λεπτά πριν από την έναρξη κάθε εξέτασης), αλλά θα μπαίνουν στην
αίθουσα εξετάσεων μόνο όταν κτυπήσει το κουδούνι.
2. Μετά την έναρξη της εξέτασης, κάθε αργοπορημένος/η μαθητής/τρια
απευθύνεται στην εφημερεύουσα Β.Δ. η οποία ανάλογα με την περίπτωση,
θα επιτρέπει ή όχι την είσοδό του/της στην αίθουσα. Ο/Η μαθητής/τρια δεν
θα δικαιούται παράταση του χρόνου της εξέτασης. Τονίζεται ότι ο χρόνος
καθυστέρησης δεν μπορεί να είναι περισσότερος από 30΄.
Για τον ίδιο λόγο κανένας/καμία μαθητής/τρια δεν επιτρέπεται να βγει
από την αίθουσα, πριν περάσουν 30΄ από την έναρξη της εξέτασης.
Οι μαθητές/τριες που τελειώνουν τη γραπτή εξέταση οφείλουν να
απομακρύνονται αμέσως από την αίθουσα εξετάσεων και να μην
περιφέρονται γύρω από αυτή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ησυχία για
τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες.
3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις με τη
στολή τους. Μαθητές/τριες που δε φορούν τη στολή τους ή η εμφάνισή
τους δεν είναι ευπρεπής, δε θα γίνονται δεκτοί/ες στην εξέταση.

Ε.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
1. Τοποθέτηση μαθητών/τριών: Οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθονται στην
αίθουσα εξετάσεων σύμφωνα με την αριθμητική σειρά του καταλόγου του
τμήματος. Ο καθένας κάθεται πίσω από τον προηγούμενό του και στην
ίδια θέση για όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της
επιτηρητή/τριας.
2. Γραφική ύλη: Οι μαθητές/τριες, φροντίζουν να έχουν μαζί τους πένα,
μολύβι, σβηστήρι και γεωμετρικά όργανα (δανεισμός τους κατά τη
διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται).




Σημειώνεται ότι οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γράφουν μόνο με μπλε
ή μαύρο μελάνι.
Η χρήση διορθωτικού υγρού δεν επιτρέπεται.
Η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
επιτρέπεται μόνο α) στο μάθημα των Μαθηματικών για τους/τις
μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ τάξης και β) για μαθητές/τριες όλων των
τάξεων που είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης
(Στήριξη).
Οι πιο πάνω μαθητές/τριες θα πρέπει να φέρουν την υπολογιστική
τους μηχανή στο σχολείο για να σημανθεί με την επίσημη σφραγίδα
του σχολείου κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας των
μαθημάτων. Η χρήση υπολογιστικών μηχανών που δε θα φέρουν
την επίσημη σφραγίδα του σχολείου δε θα επιτρέπεται.

3. Σημειώσεις, τετράδια, βιβλία: Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μπαίνοντας στην
αίθουσα για γραπτή εξέταση, θα πρέπει να τοποθετούν στην έδρα,
σημειώσεις, τετράδια, βιβλία και τα κινητά τους τηλέφωνα
απενεργοποιημένα. Από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, ο /η κάθε
μαθητής/τρια είναι απόλυτα υπεύθυνος/η, αν βρεθεί να έχει στην κατοχή
του/της ο,τιδήποτε σχετικό με την εξέταση.
Σε τέτοια περίπτωση
διαπράττει σοβαρό παράπτωμα και το γεγονός χαρακτηρίζεται ως
απόπειρα δολίευσης. Εννοείται, ότι οι μαθητές/τριες αποφεύγουν να
γράφουν στα γεωμετρικά όργανα, στο θρανίο, στον πίνακα ή στα χέρια
τους οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Αποφεύγουν, επίσης,
να ψιθυρίζουν μεταξύ τους ή να αφήνουν εκτεθειμένο το γραπτό τους,
ώστε να αντιγράφει άλλος/άλλη συμμαθητής/τριά τους.
4. Δολίευση: Η δολίευση, κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης, είναι σοβαρό
παράπτωμα και για τούτο οι συνέπειες είναι σοβαρές. Σύμφωνα με τον
Κανονισμό, μαθητής/τρια που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές
εξετάσεις βαθμολογείται με τον βαθμό (1) ένα. Δολίευση θεωρείται και
η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών/τριών.
5. Το να κατανοεί ο/η μαθητής/τρια τις ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου,
είναι μέρος της ίδιας της εξέτασης, γι’ αυτό δε δίδονται επεξηγήσεις και οι
μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν διευκρινιστικές
ερωτήσεις. Για τυχόν τυπογραφικά λάθη θα δίδονται επεξηγήσεις μόνο από
τη Συντονίστρια Β.Δ.
ΣΤ. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
1. Όσοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν στο Σχολείο χρήματα, βιβλία ή ο,τιδήποτε
άλλο έχουν δανειστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πρέπει να
τα παραδώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019.
2. Σε κανένα/καμία μαθητή/τρια δε θα δοθεί το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης
ή το Απολυτήριο, αν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του/της προς το Σχολείο.
Ζ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
Τα αποτελέσματα για όλες τις τάξεις, μετά την εξαγωγή τους από τον
Καθηγητικό Σύλλογο, θα αναρτηθούν στην πινακίδα ανακοινώσεων του
Σχολείου και στην είσοδο του Σχολείου την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 και
ώρα 3:00 μ.μ.

Η.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ:
Σε διάστημα 4 (τεσσάρων) ημερών, μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, ο/η μαθητής/τρια, που θεωρεί ότι "αδικήθηκε" στις τελικές
εξετάσεις, μπορεί να κάνει αίτηση στον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης,
μέσω του Διευθυντή του Σχολείου, για αναβαθμολόγηση του γραπτού, αφού
πληρώσει το ποσό των €11 (για κάθε μάθημα). Η αίτηση υποβάλλεται μόνο
από τον γονέα ή κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.

Θ.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ:
Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης της Α΄ και Β΄ τάξης θα επιδίδονται στους
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών την ημέρα που θα προσέρχονται
για εγγραφή (βλ. παρακάτω).
Τα απολυτήρια θα δοθούν στην τελική γιορτή, που
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ.

θα

Σημειώνεται ότι οι απολυόμενοι/ες μαθητές/τριες θα πρέπει να προσέλθουν
στο Σχολείο την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις
12.30 για να υπογράψουν στο βιβλίο «Πιστοποιητικού Σπουδών».
Ι.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:
1. Οι εγγραφές στο Γυμνάσιο θα γίνουν ως ακολούθως:
ΤΑΞΗ
Α’
Β’
Γ’

ΗΜΕΡΑ
Παρασκευή
Δευτέρα
Τετάρτη
Πέμπτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21/6/2019
24/6/2019
12/6/2019
13/6/2019

ΩΡΑ
8:00 – 13:00

Κάλυψη των μεταφορικών εξόδων των μαθητών/τριών για τις
εκδρομές
Σχολικές Δραστηριότητες
Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή λίστα
Έκδοση Περιοδικού
Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων (κάθε οικογένεια)
Ασφάλεια έναντι ατυχημάτων (προαιρετική)
Σύνολο:
Ευθύνη για την είσπραξη της συνδρομής στον
ασφάλειας έναντι ατυχημάτων έχει ο Σύνδεσμος Γονέων.

8
8
6
3
14
11
€50

Σύνδεσμο και της

2. Την εγγραφή του/της μαθητή/τριας διενεργεί απαραίτητα ένας από τους
γονείς του/της ή ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας του/της. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία φυσικός κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η
μητέρα του/της. Κανένας/καμία άλλος/η δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας,
εκτός, αν οριστεί από τους γονείς με γραπτή δήλωσή τους στον Διευθυντή
του Γυμνασίου.
3. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που θα εγγραφούν στη Β΄ και Γ΄
τάξη, πρέπει να προσκομίσουν και μια (1) φωτογραφία του/της
μαθητή/τριας, η οποία είναι απαραίτητη για την έκδοση μαθητικής
ταυτότητας (για μετακίνηση με λεωφορεία της δημόσιας συγκοινωνίας).

4. Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη Λυκείου θα γίνουν στις 13 και 14 Ιουνίου 2019.
Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη Τεχνικών Σχολών θα γίνουν στις 13 και 14
Ιουνίου 2019.
Ανάμεσα στα έντυπα που απαιτούνται για εγγραφή στο Λύκειο/Τεχνική
Σχολή είναι και το απολυτήριο. Επειδή οι μαθητές/τριες δε θα έχουν το
απολυτήριο για να το παρουσιάσουν να έχετε υπόψη ότι θα διευθετηθεί
μεταξύ των σχολείων.
Οι μη απολυθέντες/σες μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης είναι υποχρεωμένοι/ες να
κάνουν προεγγραφή στην Α΄ τάξη του Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, στην
οποία πρόκειται να φοιτήσουν. Νοείται ότι για να συνεχίσουν τη φοίτηση
τους θα πρέπει να επιτύχουν στις ανεξετάσεις του Ιουνίου. Διευκρινίζεται
ότι η προεγγραφή δεν εξασφαλίζει εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο
συγκεκριμένο σχολείο.
ΙΑ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Όλες οι ανεξετάσεις θα γίνουν από τις 21 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2019,
σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στις πινακίδες μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ανεξετάσεων: €8 για κάθε
μάθημα. Η ανεξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η εξαγωγή των
αποτελεσμάτων θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στις 3:00 μ.μ. Οι
μαθητές/τριες οι οποίοι/ες υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα καθώς
και εκείνοι/ες που δε θα παρακαθίσουν στις προαγωγικές εξετάσεις λόγω μη
πλήρους φοίτησης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ενισχυτικά
μαθήματα τα οποία θα προσφέρει το σχολείο και θα οργανωθούν από τη
Διεύθυνση. Η χρονική τους διάρκεια θα είναι από τις 10 Ιουνίου 2019 έως τις
20 Ιουνίου 2019.
ΙΒ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:
Οι εγγραφές των ανεξεταστέων και άλλων μαθητών/τριών θα γίνουν την Πέμπτη,
27 Ιουνίου 2019. Οι ανεξεταστέοι μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου, που έκαναν
προεγγραφή, σύμφωνα με την παράγραφο Ι (4) (βλ. πιο πάνω), αν προαχθούν, θα
εγγραφούν κανονικά στη Α΄ τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής. Σε αντίθετη
περίπτωση, παραμένουν στο Γυμνάσιο, όπου νομικά εξακολουθούν να φοιτούν ως
μη απολυθέντες.
ΙΓ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2019 - 2020. ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Οι μαθητές/τριες θα παρουσιαστούν στο Σχολείο για κατανομή σε τμήματα, λήψη
άλλων πληροφοριών και οδηγιών (ωρολόγιο πρόγραμμα, χορήγηση διδακτικών
βιβλίων κ.α.), την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, στις 7.30 π.μ. Στη συνέχεια,
θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων.
24 Απριλίου 2019
ΓΓ/ΙΓ
Ανακοινώσεις Μαθητών/Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες/Κ174- M112

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

