ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Μαθητής που απουσίασε έστω και για μια περίοδο διδασκαλίας, οφείλει με την επάνοδό του στο
Σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να φέρει στον υπεύθυνο
καθηγητή του τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση:
(α) Ιατρικό πιστοποιητικό από τον θεράποντα γιατρό του
(β) Υπογεγραμμένη βεβαίωση από τους γονείς/κηδεμόνες, σε ειδικό έντυπο που εκδίδει το Σχολείο
(γ) Τη γραπτή άδεια εξόδου που του παραχωρήθηκε από τον εφημερεύοντα Β.Δ. κατά την
αποχώρησή του σε ώρα λειτουργίας του Σχολείου, υπογραμμένη από τους γονείς/κηδεμόνες του
Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό
όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει την πρώτη περίοδο ή τις πρώτες περιόδους
από το Σχολείο, γίνεται δεκτός στην τάξη, αφού εξασφαλίσει άδεια εισόδου από τον εφημερεύοντα
Β.Δ. μετά από επικοινωνία με έναν από τους γονείς ή κηδεμόνες του.
Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το Σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Εκπρόθεσμα πιστοποιητικά δεν γίνονται δεκτά.
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου και το αργότερο σε έξι (6) ημέρες από αυτήν, ο
Καθηγητικός Σύλλογος ενημερώνεται με βάση τις βεβαιώσεις των γονέων/κηδεμόνων για τις απουσίες
που σημείωσαν οι μαθητές κατά το τετράμηνο που έληξε και καταχωρίζει τη σχετική απόφασή του
στο βιβλίο των πράξεών του. Μετά τη λήψη της απόφασης από τον Καθηγητικό Σύλλογο, δεν γίνεται
αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται εντός δύο (2) ημερών.
Πλαστογράφηση της υπογραφής των γονέων/κηδεμόνων, πλαστογράφηση ή παραποίηση ή
καταστροφή δικαιολογητικού αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα που τιμωρούνται
αυστηρά.
Νοείται ότι μαθητής που απουσιάζει από το μάθημα, έχει την υποχρέωση να καλύψει τη διδαχθείσα
ύλη.
Ι. Κανονισμοί Φοίτησης - Απουσίες
Παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο μαθητής που σημείωσε:
• Από 120 μέχρι 134, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, στα εξεταζόμενα μαθήματα και
σε όσα μαθήματα αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος.
•

Απουσίες, σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα συνολικά περισσότερες
του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που
ισχύει κατά μάθημα, στο/α μάθημα/τα αυτό/ά.

•

Στο Β΄ τετράμηνο, σύνολο από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

Παραμένει στάσιμος μαθητής που σημείωσε:
• Σύνολο απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.
•

Στο Β΄ τετράμηνο, περισσότερες από 68 απουσίες, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.

Ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις
μαθητών, που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι
τεκμηριωμένο και έχει προσκομιστεί ιατρικό πιστοποιητικό, να αποφασίσει διαφορετικά από ό,τι
προβλέπουν τα πιο πάνω.

Σημείωση:
• Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος ΔΔΚ (εκδηλώσεις, εκδρομές,
εκκλησιασμοί κ.λπ.) είναι υποχρεωτική και γι΄ αυτό, σε περίπτωση απουσίας του απ΄ αυτές, οι
σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του
μαθητή.
• Αν μαθητής έχει σημειώσει όχι περισσότερες από 24, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου,
απουσίες, τότε η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως «πλήρης» βάσει των Κανονισμών και ο μαθητής
πριμοδοτείται με δύο (2) μονάδες στην αξιολόγηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ΔΔΚ.
• Οι απουσίες από αποβολή καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών. Το
σύνολο των περιόδων ανά ημέρα είναι επτά (7).
• Γονείς/Κηδεμόνες, των οποίων το παιδί προτίθεται να απουσιάσει από το Σχολείο, υποχρεώνεται
να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς τη Διεύθυνση του Σχολείου.
• Δεν σημειώνονται απουσίες:
(i) Για μαθητή, που συμμετέχει σε σχολικές αποστολές με απόφαση του Υ.Π.Π.Α.Ν. στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή απασχολείται σε σχολική δραστηριότητα, που του ανατέθηκε
από τη Διεύθυνση. Ο μαθητής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του Σχολείου.
(ii) Για μαθητή, που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια, σε επετειακές ή/και αντικατοχικές
εκδηλώσεις, που διοργανώνει η Π.Σ.Ε.Μ.
• Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρούνται απουσίες
(i) Για μαθητή, που συμμετέχει σε εθνική ομάδα (ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων), η οποία
αντιπροσωπεύει την Κύπρο στο εξωτερικό, αφού παρουσιάσει βεβαίωση συμμετοχής και
γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.
(ii) Για μαθητή, που συμμετέχει σε διεθνείς υποχρεώσεις αθλητικών ομάδων/συλλόγων ή
απουσιάζει για σκοπούς προετοιμασίας στο εξωτερικό, αφού παρουσιάσει βεβαίωση
συμμετοχής και γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.
• Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται καθημερινά με γραπτό μήνυμα (sms) για τυχόν
απουσία/ες του παιδιού τους, που σημειώθηκε/αν την προηγούμενη ημέρα.
ΙΙ. Καθυστέρηση προσέλευσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου
Η ομαλή και απρόσκοπη διεξαγωγή του μαθήματος είναι σημαντικός στόχος της λειτουργίας του
Σχολείου. Δυστυχώς, όμως, ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται στον απαιτούμενο βαθμό, εξαιτίας της
καθυστερημένης προσέλευσης μαθητών στην τάξη. Το μάθημα διακόπτεται συχνά με άκρως
αρνητικές επιπτώσεις στην κατανόησή του από τους παρόντες μαθητές. Επιπλέον, πρόβλημα
παρακολούθησης αντιμετωπίζει και ο μαθητής που καθυστερεί.
Για τον λόγο, αυτό μαθητής, που καθυστερεί να μπει στην τάξη την πρώτη περίοδο ή μετά από
διάλειμμα ή αλλαγή περιόδου, γίνεται δεκτός στο μάθημα (χωρίς άδεια εισόδου) και ο διδάσκων
καθηγητής καταχωρεί στο ηλεκτρονικό απουσιολόγιο τον χρόνο αργοπορίας του μαθητή.
Συστηματικές καθυστερήσεις συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.
1. Όταν ο μαθητής καθυστερήσει να εισέλθει στην τάξη, του γίνεται παρατήρηση από τον
διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος ενημερώνει τον Υ.Τ.
2. Όταν ο μαθητής καθυστερήσει δυο φορές να εισέλθει στην τάξη, του γίνεται επίπληξη από τον
Υ.Τ.
3. Με τη συμπλήρωση 3 καθυστερήσεων του μαθητή, ο Υ.Τ. ενημερώνει τον Υπεύθυνο Β.Δ. του
τμήματος συμπληρώνοντας και παραδίνοντας γραπτή ηλεκτρονική καταγγελία. Ο Υπεύθυνος
Β.Δ. ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς και προχωρεί στην επιβολή αποβολής με αναστολή
στον μαθητή για τέσσερις (4) περιόδους.
4. Με τη συμπλήρωση 5 καθυστερήσεων του μαθητή ο Υ.Τ. ενημερώνει τον Υπεύθυνο Β.Δ. του
τμήματος συμπληρώνοντας και παραδίνοντας γραπτή ηλεκτρονική καταγγελία. Ο Υπεύθυνος
Β.Δ. ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς και προχωρεί στην επιβολή αποβολής για οκτώ (8)
περιόδους.
5. Αν ο μαθητής συνεχίζει να καθυστερεί συστηματικά, επιβάλλεται το μέτρο της αποβολής μέχρι
και δύο (2) ημέρες.
Στον μαθητή που καθυστερεί να εισέλθει στην τάξη σημειώνεται ηλεκτρονικά από τον διδάσκοντα
καθηγητή ο χρόνος της καθυστέρησης. Στις 08:30 αποστέλλεται γραπτό μήνυμα (sms) στον
γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος ενημερώνεται για την καθυστέρηση του παιδιού του την πρώτη
περίοδο.

ΙΙΙ. Μεμονωμένη απουσία
Η σκόπιμη και η επιλεκτική απουσία από τα μαθήματα αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Μαθητής, που, ενώ βρίσκεται στο Σχολείο, παραμένει έξω από την τάξη κατά τη διάρκεια μαθήματος,
χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση, σημειώνει μεμονωμένη αδικαιολόγητη απουσία και τιμωρείται.
Μαθητής που δικαιολογημένα ή για σοβαρό λόγο δεν βρίσκεται στην τάξη, πρέπει να βρίσκεται μαζί
με τον εκπαιδευτικό που τον απασχολεί. Κανένας μαθητής δεν περιπλανάται στην αυλή του
Σχολείου εν ώρα μαθήματος.
1.

Όταν ο μαθητής κάνει μεμονωμένη απουσία για πρώτη φορά, του γίνεται επίπληξη από τον
Υ.Τ.

2.

Όταν ο μαθητής κάνει δεύτερη μεμονωμένη απουσία, ο Υ.Τ. ενημερώνει τον Υπεύθυνο Β.Δ.
του τμήματος. Ο Υπεύθυνος Β.Δ. ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς και προχωρεί στην
επίπληξη του μαθητή.

3. Με την τρίτη μεμονωμένη απουσία του μαθητή, ο Υπεύθυνος Β.Δ. προχωρεί στην επιβολή
αποβολής στον μαθητή για οκτώ περιόδους.
4.

Αν ο μαθητής συνεχίζει συστηματικά τις μεμονωμένες απουσίες, επιβάλλεται το μέτρο της
αποβολής μέχρι και δύο (2) ημέρες.

IV. Άδεια Εισόδου
Στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει την πρώτη περίοδο ή τις πρώτες περιόδους από το Σχολείο,
γίνεται δεκτός μετά από επικοινωνία του εφημερεύοντα Β.Δ.(που βρίσκεται στον προθάλαμο (χολ)
του Κτηρίου Α΄) με έναν από τους γονείς/κηδεμόνες του. Στη συνέχεια ο εφημερεύων Β.Δ. παραχωρεί
στον μαθητή γραπτή άδεια εισόδου, την οποία ο μαθητής παρουσιάζει στον διδάσκοντα καθηγητή της
επόμενης περιόδου και παραδίδει την άδεια εισόδου στον Υ. Τ. Στις 08:30 αποστέλλεται μήνυμα
(sms) στον γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος ενημερώνεται για την απουσία του παιδιού του από
το Σχολείο κατά την πρώτη περίοδο.
V. Άδεια Εξόδου
1. Μαθητής που έχει λόγο να φύγει από το Σχολείο, χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου, που
παραχωρείται μετά από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες του, ακόμα και την 7η περίοδο.
2. Η άδεια εξόδου χορηγείται από τον εφημερεύοντα Β.Δ. που βρίσκεται στον προθάλαμο (χολ) του
Κτηρίου Α΄.
3. Μαθητής, επανερχόμενος στο Σχολείο, παραδίδει στον Υ.Τ. την άδεια εξόδου, υπογραμμένη από
τους γονείς/κηδεμόνες του, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό των απουσιών που σημειώθηκαν.
Η έξοδος μαθητή από το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, για
οποιονδήποτε λόγο, αποτελεί σοβαρό σχολικό παράπτωμα που επιφέρει:
-

1η φορά: Επίπληξη από Β.Δ.
2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.

Σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού περιστατικού (τραυματισμός κ.λπ.), ο μαθητής θα μεταφέρεται
στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, «Διαχείριση Περιστατικού Σοβαρού Τραυματισμού
Μαθητή στο Σχολείο». Σε περίπτωση που ο γονιός επιθυμεί όπως τη νοσηλεία του παιδιού του
αναλάβει ιδιωτικό νοσηλευτήριο, θα πρέπει να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη παραλαβής του
παιδιού του από το δημόσιο νοσηλευτήριο και τη μεταφορά του στο ιδιωτικό.

VI. Προαγωγή – Απόλυση μαθητή
1. Προαγωγικές – Απολυτήριες εξετάσεις
Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου καθορίζονται από τους Κανονισμούς
Λειτουργίας των Σχολείων. Η βαθμολογική κλίματα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι
γραπτές εξετάσεις και χαρακτηρίζεται η επίδοση των μαθητών είναι:
Αποτυχία
Σχεδόν Καλά
Καλά
Πολύ Καλά
Άριστα

:
:
:
:
:

110 –
13 –
16 –
19 –

9
12
15
18
20

Ο κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10.
Μαθητής Γ΄ τάξης:
Μαθητής που υστερεί και η ετήσια επίδοσή του είναι κάτω του 10 σε μαθήματα που δεν
εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου, είναι υποχρεωμένος να παρακαθίσει σε γραπτή
εξέταση την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου και στα μαθήματα αυτά.
Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο
μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο
τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων, με
αναλογία 35% για κάθε τετράμηνο και του βαθμού της τελικής εξέτασης με αναλογία 30%.
Μαθητής που επιθυμεί να βελτιώσει τον βαθμό του σε μαθήματα για τα οποία δεν προνοείται
γραπτή εξέταση στο τέλος του χρόνου, δικαιούται να δώσει γραπτές εξετάσεις την περίοδο Μαΐου
- Ιουνίου στα μαθήματα αυτά.

Μαθητής Α΄και Β΄ τάξης:
Μαθητής που υστερεί και η ετήσια επίδοσή του είναι κάτω του 10 σε μαθήματα που δεν εξετάζονται
γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, είναι υποχρεωμένος να παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση την
περίοδο Μαΐου - Ιουνίου και στα μαθήματα αυτά.
Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός της
σχολικής χρονιάς είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.
Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος κάθε τετραμήνου, ο βαθμός της
σχολικής χρονιάς είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο τετραμήνων με αναλογία 50%
για κάθε τετράμηνο. Νοείται ότι ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της προφορικής
αξιολόγησης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα. (Για
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελ.16)
Μαθητής που επιθυμεί να βελτιώσει τον βαθμό τετραμήνου του σε μαθήματα για τα οποία δεν
προνοείται γραπτή εξέταση, δικαιούται να παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις την εξεταστική
περίοδο του τετραμήνου στα μαθήματα αυτά.

2. Μαθητής προάγεται τον Ιούνιο:
• Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10 ή
•

Όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των
εξεταζομένων μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά»
10

3.
•
•
•

Μαθητής παραμένει στάσιμος τον Ιούνιο:
Όταν υστερεί σε τρία (3) ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα ή
Όταν υστερεί σε δύο (2) εξεταζόμενα και δύο (2) ή περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή
Λόγω μη πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (3) του Κανονισμού
18.
Νοείται ότι, ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της
περίπτωσης κάθε μαθητή ξεχωριστά και τεκμηριωμένα, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή
μέχρι και δύο μονάδες, σε ένα μάθημα, ώστε ο μαθητής να μην παραμείνει στάσιμος.

4. Μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου:
• Όταν δεν ισχύουν τα (2) ή (3) πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο μαθητής παραπέμπεται λόγω
επίδοσης, παρακάθεται σε γραπτή και προφορική εξέταση, η οποία γίνεται από επιτροπή που
απαρτίζεται από δύο καθηγητές που ορίζονται από τον Διευθυντή του Σχολείου. Η γραπτή
εξέταση προηγείται της προφορικής και ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει στην ανεξέταση
του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των βαθμών του στην γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι
τουλάχιστον δέκα (10) και έχει πάρει στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6).
• Σε περίπτωση μαθητή Γ΄ τάξης που παραπέμπεται λόγω μη πλήρους φοίτησης ή
αδικαιολόγητα δεν προσήλθε στις εξετάσεις στο τέλος του χρόνου, ο μαθητής αυτός εξετάζεται
μόνο γραπτώς. Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς.
• Σε περίπτωση μαθητή Α΄και Β΄ τάξης που παραπέμπεται λόγω μη πλήρους φοίτησης ή
αδικαιολόγητα δεν προσήλθε στις εξετάσεις πρώτου ή/και δεύτερου τετραμήνου, ο μαθητής
εξετάζεται μόνο γραπτώς, στην ύλη και των ΔΥΟ τετραμήνων, χωρίς να διατηρεί τη
βαθμολογία των τετραμήνων. Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής
χρονιάς.
• Σε περίπτωση μαθητή της Α΄και Β τάξης που δικαιολογημένα – κατά την κρίση του
Καθηγητικού Συλλόγου - δεν προσήλθε σε γραπτή εξέταση τετραμήνου, Α΄ και Β΄ σειρά, ο
μαθητής αυτός εξετάζεται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο που δεν προσήλθε
δικαιολογημένα και διατηρεί την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου και το 10% της
γραπτής αξιολόγησης από το 45λεπτο διαγώνισμα.
5. Μαθητής προάγεται στις ανεξετάσεις Ιουνίου:
• Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10.
• Μαθητής Γ΄ τάξης:
Όταν υστερεί σ’ ένα μη εξεταζόμενο στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των
μαθημάτων που εξετάζεται γραπτώς στο τέλος του χρόνου και του μαθήματος στο οποίο
υστερεί, είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. Νοείται ότι για τα μαθήματα που εξετάζεται
γραπτώς στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των
τετραμήνων, με αναλογία 35% για κάθε τετράμηνο και του βαθμού της τελικής εξέτασης με
αναλογία 30%.
• Μαθητής Α΄και Β’ τάξης:
Όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο στο τέλος του τετραμήνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος
των μαθημάτων που εξετάζεται γραπτώς στο τέλος των τετραμήνων και του μαθήματος στο
οποίο υστερεί, είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10.
6. Μαθητής παραμένει στάσιμος στις ανεξετάσεις Ιουνίου:
• Όταν δεν συγκεντρώσει τους βαθμούς που προβλέπονται για την προαγωγή του.
• Όταν αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις ανεξετάσεις Ιουνίου για εξέταση.
7. Μαθητής απολύεται, όταν:
• Σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10.
• Όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά ο μέσος
όρος των βαθμών των εξεταζόμενων γραπτώς στο τέλος του χρόνου μαθημάτων και του
μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστον «10». Νοείται ότι για τα μαθήματα που εξετάζονται
γραπτά στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των
τετραμήνων, με αναλογία 35% για κάθε τετράμηνο και του βαθμού της τελικής εξέτασης με
αναλογία 30%.
• Όταν υστερεί σε ένα εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του χρόνου μάθημα με βαθμό όχι
κατώτερο του «8», αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των εξεταζόμενων γραπτώς στο τέλος
του χρόνου μαθημάτων, περιλαμβανομένου και του βαθμού του μαθήματος που υστερεί, είναι

τουλάχιστον «12». Νοείται ότι για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου,
ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων, με αναλογία 35% για
κάθε τετράμηνο και του βαθμού της τελικής εξέτασης με αναλογία 30%.
8. Μαθητής που δεν απολύεται τον Ιούνιο δικαιούται ύστερα από γραπτή αίτησή του στον
Διευθυντή του Σχολείου να προσέρχεται σε απολυτήριες, γραπτές μόνο εξετάσεις, στις εξεταστικές
περιόδους Φεβρουαρίου ή Μαΐου – Ιουνίου, μέσα στις επόμενες τρεις σχολικές χρονιές.

