
2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σπάρτης

Ενημέρωση Γονέων &  Κηδεμόνων

Σχολικό Έτος 2022-23



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση  :  Κων. Παλαιολόγου 1,  ΤΚ 23100 Σπάρτη

Τηλέφωνο σχολείου   : 27310 28772

Τηλεομοιότυπο (φαξ) : 27310 28669

E-mail     mail@2gym-spartis.lak.sch.gr

Ιστότοπος: 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σπάρτης

Κατανομή μαθητών

Α΄  τάξη: 84 μαθητές  - τμήματα  4

Β΄  τάξη: 74 μαθητές  - τμήματα  3

Γ΄   τάξη: 74 μαθητές  - τμήματα  3 2
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http://users.sch.gr/giannouleask/2g/istoselides/2gymspartis.htm


Υπεύθυνοι τμημάτων

Α1 ΚΛΑΠΗ   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Α2 ΚΑΚΑΡΑ  ΑΡΙΕΤΤΑ

Α3 ΣΑΧΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Α4 ΜΟΡΑΤΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

Β1 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Β2 ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΖΩΗ

Β3 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Γ1 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

Γ2 ΛΙΑΝΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ

Γ3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Πρωινή προσέλευση

Η πρωινή συγκέντρωση είναι σημαντική γιατί 
γίνονται εκτός από την προσευχή και 

σημαντικές ανακοινώσεις για τη λειτουργία του 
σχολείου.

Ωράριο  Λειτουργίας

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η

8.15-

9.00

9.10-

9.50

10.00-

10.40

10.50-

11.30

11.40-

12.20

12.30-

13.10

13.15-

13.55



ΩΡΕΣ ΔΙΚΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
– Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας

Α΄ Τάξη

33 ώρες

Β΄ Τάξη

Γ΄ Τάξη                                      34 ώρες



ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται 

επαρκής ή ανεπαρκής.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές παίρνουν απουσία 

για κάθε ώρα διδασκαλίας

Δεν υπάρχουν 

Δικαιολογημένες ή  Αδικαιολόγητες

(ενημέρωση με e-mail στις 30 απουσίες από το σχολείο 
από 1-5 του κάθε μήνα)

Σύνολο απουσιών έως 114

Δεν υπολογίζονται οι απουσίες λόγω covid

Πάνω από τις 114 απουσίες επαναλαμβάνουν την τάξη



Όλες οι απουσίες των μαθητών καταχωρίζονται στο 
Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).
- Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες για 
συμμετοχή μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες, λόγω 
θρησκεύματος, λόγω μετεγκατάστασης και λόγω 
μεταφορικών μέσων.
- Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες ως 
24 ημερών που οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις που 
απαιτούν συχνές-τακτικές επισκέψεις σε νοσοκομείο.

- Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες ως 
20 ημερών που οφείλονται σε  σοβαρά και επείγοντα 
περιστατικά και  απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα
ανάρρωσης  ή απαιτούν άμεσα χειρουργική  επέμβαση.

- Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες ως 
5 ημερών λόγω Covid



1. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε οφείλει 
να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας 
άμεσα.

2. ο υπεύθυνος καθηγητής οφείλει να ενημερώνει 
τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών.

ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ:

- ΤΡΙΤΗ 09:50 - 12:30  για την Α΄ΤΑΞΗ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 09:50 - 12:30  για τις Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ 



Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες 
παιδαγωγικού χαρακτήρα 

 Προφορική παρατήρηση

 Επίπληξη

 Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

 Αποβολή από τα μαθήματα 1 ημέρας

 Αποβολή από τα μαθήματα 2 ημερών

 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

(για ακραίες και βίαιες συμπεριφορές)

Τα παιδαγωγικά μέτρα της αποβολής επιβάλλονται
εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν
ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης
του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή
παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.



ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Η σχολική χρονιά χωρίζεται σε 2 τετράμηνα

 1ο τετράμηνο :  12 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

 2ο τετράμηνο :  21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

 Επίδοση ελέγχων προόδου στους κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών 10-15 ημέρες μετά την λήξη των 

τετράμηνων.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

 Η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη τάξη.

 Οι καθημερινές εργασίες στο σχολείο ή το σπίτι.

 Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες ατομικές ή 

ομαδικές,  διαθεματικές εργασίες

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα)

 Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

Επιτρέπεται μια ωριαία γραπτή δοκιμασία την ημέρα και 
μέχρι τρεις την εβδομάδα. 

Στα τεστ δεν υπάρχει περιορισμός.



Τα μαθήματα που   διδάσκονται 
οι μαθητές  χωρίζονται ανάλογα με

τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις ομάδες 

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα : 

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. 
τρίωρη εξέταση

2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

3) Ιστορία. 

4) Μαθηματικά. 
5) Φυσική. δίωρη εξέταση 

6) Βιολογία. 
7) Αγγλικά.

και Εξετάζονται στην  εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 



Τα μαθήματα που   διδάσκονται 
οι μαθητές  χωρίζονται ανάλογα με

τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις ομάδες 

α) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα : 

1) Γεωλογία-Γεωγραφία. 
2) Χημεία. 
3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 
4) Θρησκευτικά. 
5) Δεύτερη ξένη γλώσσα. 
6) Τεχνολογία – Πληροφορική. 
7) Οικιακή Οικονομία. 

Δεν εξετάζονται στην  εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 



Τα μαθήματα που   διδάσκονται 
οι μαθητές  χωρίζονται ανάλογα με

τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις ομάδες 

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ 
διενεργείται υποχρεωτικά τετραμηνιαία δοκιμασία 

αξιολόγησης. 
Οι διδάσκοντες δύνανται να επιλέξουν στο 1ο και 2ο

δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της 
αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών* 

που προβλέπονται.

* Τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης 
(ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες 

(τεστ) ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή 
ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας) 



Τα μαθήματα που   διδάσκονται 
οι μαθητές  χωρίζονται ανάλογα με

τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις ομάδες 

Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές 
είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας 

ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν 
καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 

προηγούμενο μάθημα.

Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες (τεστ) πραγματοποιούνται με 
ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή 

σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών 
ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων 
δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο 

επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.



Τα μαθήματα που   διδάσκονται 
οι μαθητές  χωρίζονται ανάλογα με

τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις ομάδες 

α) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα : 

1) Μουσική.
2) Καλλιτεχνικά. 
3)   Φυσική Αγωγή.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται τελική και 
καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.



ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  Β & Γ

Βαθμός 1ου τετράμηνου + βαθμός 2ου τετράμηνου 

2

ΒΑΘΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ  Α

Βαθμός 1ου τετράμηνου + Βαθμός 2ου

τετράμηνου + Βαθμός γραπτής 
ανακεφαλαιωτικής εξέτασης Ιουνίου

3



Προαγωγή – Παραπομπή - Απόρριψη

 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ: όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας 
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν έχει γενικό μέσο 
όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ: σε μάθημα, όταν ο βαθμός του 
μαθήματος είναι μικρότερος από 10 εφόσον ο αριθμός 
των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4)

…Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι επαναληπτικές 
εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική 
εξέταση προηγείται της γραπτής. 

…Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ οι 
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.



Προαγωγή – Παραπομπή - Απόρριψη

 Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω 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. 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
έχουν δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής 
από προφορική εξέταση ή εναλλακτικών 
τρόπων εξέτασης (προφορικά – γραπτά –
εργασίες) εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από το ΚΕΔΑΣΥ

 Στο σχολείο μας δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης 
(έχουν εγκριθεί και περιμένουμε ….. μια υπογραφή για την 
λειτουργία τους) , ενώ λειτουργεί από φέτος ο θεσμός 
της παράλληλης στήριξης.



 Δεν επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα στο χώρο 
του σχολείου

 Δεν επιτρέπεται απομάκρυνση μαθητή από το 
σχολείο χωρίς άδεια από το διευθυντή και 
ενημέρωση του κηδεμόνα.

 Για φθορές στον εξοπλισμό του σχολείου για 
τις οποίες θα ευθύνεται μαθητής/τρια,  
επιβαρύνεται ο κηδεμόνας του μαθητή.



2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σπάρτης

Ευχαριστούμε 


