
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων 2022‐23 

H  Διεύθυνση  και  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων,  με  την  έναρξη  της  νέας 
σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και να σας 
ενημερώσουμε σχετικά με τα παρακάτω: 

Α) Ωράριο λειτουργίας του σχολείου 
Β) Υπεύθυνοι Καθηγητές  
Γ) Φοίτηση των μαθητών 
Δ) Παιδαγωγικά Μέτρα 
 
Α) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2022‐23 
ΩΡΕΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΛΕΠΤΑ   
1η  8.15‐8.55  40   
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  8.55‐9.10  15 λεπτά 
2η  9.10‐9.50  40   
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  9.50‐10.05  15 λεπτά 
3η  10.05‐10.45  40   
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  10.45‐11.00  15 λεπτά 
4η  11.00‐11.40  40   
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  11.40‐11.50  10 λεπτά 
5η  11.50‐12.30  40   
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  12.30‐12.40  10 λεπτά 
6η  12.40‐13.20  40   
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  13.20‐13.30  10 λεπτά 

7η  13.30‐14.10  40   
 

 

YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022‐2023 

 

Α1:  Παπαδοπούλου Χρυσούλα ΠΕ88.01 

Α2:  Μπαρμπαρίδου Ευθυμία ΠΕ11 

Α3: Μπαγλάνη Ευθαλία ΠΕ06 

 

Β1: Καλαιτζή Όλγα ΠΕ05  
Β2: Ορφανίδου Αναστασία ΠΕ01 

Β3: Καμμένου Παρασκευή ΠΕ02 

Β4: Κουκούδη Δόμνα ΠΕ03 

 
Γ1: Καραγεωργίου Χριστίνα ΠΕ03 

Γ2: Παπαγιάννης Χαράλαμπος ΠΕ02 

Γ3: Μιχαηλίδου Ζωή ΠΕ07  

Γ4: Καζακλή Κωνσταντία ΠΕ02   
 
Γ) Φοίτηση των μαθητών/τριών 
 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
Σύμφωνα με  την με αρ.πρωτ.79942/ΓΔ4/31‐5‐2019    Υπουργική Απόφαση,  η φοίτηση 
στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική.  
Η  φοίτηση  χαρακτηρίζεται  επαρκής  ή  ανεπαρκής  με  βάση  το  γενικό  σύνολο  των 
απουσιών  που  σημειώθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του  διδακτικού  έτους.  Οι  απουσίες 
αριθμούνται  ανά  μια  για  κάθε  διδακτική  ώρα  και  δεν  διακρίνονται  πλέον    σε 
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.  
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών 
δεν υπερβαίνει τις  εκατόν δεκατέσσερις (114).  
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν 
δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/νες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 
Σε  περίπτωση  ιδιαίτερα  σοβαρών  προβλημάτων  υγείας  (πχ.  νεοπλασίες)ή  έκτακτες 
χειρουργικές  επεμβάσεις,  οι  γονείς  θα  πρέπει  να  ενημερώσουν  τη  διεύθυνση  του 
σχολείου προσκομίζοντας γνωμάτευση ή εξιτήριο Νοσοκομείου κατά περίπτωση. 
Σε  περίπτωση  που    μαθητής/τρια  απουσιάσει  τρεις  συνεχόμενες  ημέρες  ή 
πραγματοποιήσει  τριάντα  (30)  συνολικά  απουσίες  ο/η  υπεύθυνος  του  τμήματος 
εκπαιδευτικός  επικοινωνεί  άμεσα  με  τους  γονείς  του/της    μαθητή/τριας  (με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ) και εφόσον υπάρχει μεταβολή στις απουσίες ενημερώνει 
τις  πέντε  πρώτες  εργάσιμες  ημέρες  κάθε  μήνα.  Τόσο  οι  γονείς  όσο  και  το  σχολείο 
έχουν  υποχρέωση  να  ενημερώνουν  άμεσα  για  τους  λόγους  απουσίας  των 
μαθητών/τριών. 
 Κανένας μαθητής δεν φεύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του  αν 
δεν ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου η οποία θα επικοινωνήσει με τους γονείς. 

 
Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο 
 
Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο τετράμηνα. Το 1ο τετράμηνο διαρκεί 



από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και το 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 
31 Μαΐου. 
 
Οι μαθητές της Α και Β τάξης έχουν 33 ώρες την εβδομάδα και οι μαθητές της Γ΄τάξης 
έχουν 34 ώρες την εβδομάδα. 
1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. 
Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  
1)  Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία  (Γλωσσική  Διδασκαλία  και  Νεοελληνική 
Λογοτεχνία),  
2)  Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία  (Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα,  Αρχαία 
Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),  
3) Ιστορία,  
4) Μαθηματικά,  
5) Φυσική, 
6)Βιολογία  
7)Αγγλικά 
 
Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  
1) Γεωλογία‐Γεωγραφία,  
2) Χημεία,  
3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,  
4)Θρησκευτικά,  
5)Δεύτερη ξένη γλώσσα,  
6)Τεχνολογία ‐ Πληροφορική   
7) Οικιακή Οικονομία. 
 
Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:  
1) Μουσική – Καλλιτεχνικά  
2) Φυσική Αγωγή  
3) Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 
 
Στα  μαθήματα  της Ομάδας  Α΄  και  της Ομάδας  Β΄διενεργείται  υποχρεωτικά  (1)  μια 
ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και (1) μία κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. 
  
 
Στα μαθήματα  της   Ομάδας  Γ΄ δεν διενεργείται  καμιά ωριαία  γραπτή δοκιμασία και 
βαθμολογούνται μόνο προφορικά. 
 

Οι  γραπτές  προαγωγικές  και  απολυτήριες  εξετάσεις  στα  μαθήματα  της  Ομάδας  Α 
διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από 1η μέχρι την 15η Ιουνίου.  
 
Βαθμός ετήσιας επίδοσης 
 
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: 
 i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή  

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 
Οι μουσουλμάνοι μαθητές μας έχουν βάση βαθμολογίας για τα γλωσσικά μαθήματα 
το 8 και για να προαχθούν ο μέσος όρος βαθμολογίας πρέπει να είναι 10. 
 
Αν  δεν  πληρούνται  οι  παραπάνω  προϋποθέσεις,  οι  μαθητές  παραπέμπονται  σε 
επαναληπτική  εξεταστική  περίοδο  το  πρώτο  δεκαήμερο  του  Σεπτεμβρίου  πριν  την 
έναρξη των μαθημάτων αν τα μαθήματα που είναι κάτω από 10 δεν υπερβαίνουν τα 4. 
Αν  ο  μαθητής/τρια  έχει  περισσότερα  από  4  μαθήματα  κάτω  από  10  τότε 
επαναλαμβάνει την τάξη. 
 
Παιδαγωγικά Μέτρα ‐ Συμπεριφορά 
 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και 
να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται 
για  την  υλοποίηση  των  στόχων  της  εκπαίδευσης  και  για  τη  διαπαιδαγώγηση  των 
μαθητών έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την 
ανάγκη τήρησης των κανόνων. 
Τα παιδαγωγικά μέτρα είναι:  
α)προφορική παρατήρηση,  
β)επίπληξη,  
γ)αποβολή από τα μαθήματα μιας ημέρας,  
δ)αποβολή από τα μαθήματα δύο ημερών και 
 ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες αποβολής στο σχολείο, οι 
ώρες απουσίας από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της 
Διευθυντή/τριας του σχολείου.  
Μαθητής που παρενοχλεί τη διενέργεια του μαθήματος μπορεί να απομακρινθεί από 
την τάξη με απόφαση του διδάσκοντα (ωριαία απομάκρυνση). Παίρνει απουσία, και 
παραμένει στο  γραφείο  της Διευθύντριας και  ενημερώνεται ο  γονέας.  Σε περίπτωση 
που  ο  μαθητής/τρια  έχει  3  ωριαίες  απομακρύνσεις  από  τον  ίδιο  διδάσκοντα  ή  5 
συνολικά λαμβάνονται και άλλα παιδαγωγικά μέτρα. 
 
Απαγορεύεται  η  κατοχή  και  η  χρήση  κινητών  τηλεφώνων  στο  χώρο  του  σχολείου 
σύμφωνα με την ΥΑ 132328/Γ2/7‐12‐2006. Αυτό γίνεται για την προστασία των ίδιων 
των μαθητών από παράνομες φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις.  Στην περίπτωση 
αυτή  θα  αφαιρείται  το  κινητό  από  τον  μαθητή  και  θα  το  παραλαμβάνει  μόνο  ο 
κηδεμόνας από το γραφείο της Διευθύντριας. 
Απαγορεύεται    οποιοδήποτε  οπτικοακουστικό  μέσο  (φωτογραφική  μηχανή,  mp3, 
mp4 κλπ) τα οποία θα αφαιρούνται από τον μαθητή και θα το παραλαμβάνει μόνο ο 
κηδεμόνας από το γραφείο της Διευθύντριας. 
Απαγορεύεται  το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου και στην αυλή. Σε περίπτωση 
που  συλληφθεί  μαθητής  θα  ενημερώνεται  ο  κηδεμόνας  και  στη  συνέχεια  θα 
τιμωρείται. 
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 Η Διευθύντρια                                                                      Ο Σύλλογος Διδασκόντων  
 Γλυκερία Νότα  
ΠΕ78 – Κοιν. Επιστημών                                                     του 4ου Γυμνασίου Ξάνθης 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


