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Γ.1/2021-22 
         

Κανονισµοί Γυµνασίου – Λυκείου 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Θέµα: Κανονισµοί Γυµνασιακού – Λυκειακού Κύκλου Σχολικού Έτους 2021 – 2022 

Α. Μαθητική στολή – Ευπρεπής εµφάνιση 

Η µαθητική στολή είναι µία υποχρέωση που απορρέει από τους Κανονισµούς 
Λειτουργίας του Κολεγίου Τέρρα Σάντα. Τονίζει τη µαθητική ιδιότητα και θα 
πρέπει να κάνει περήφανους τους µαθητές, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για το 
Σχολείο τους. 
Η προσέλευση των µαθητών/τριών στο Σχολείο µε τη στολή είναι υποχρεωτική. 

Παρακαλούνται οι µαθητές και οι µαθήτριες να συµµορφώνονται προς τους 
σχετικούς κανονισµούς, και οι γονείς / κηδεµόνες να συνεργάζονται µε το Σχολείο.  
Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του, εφόσον η ευπρεπής 
και οµοιόµορφη ενδυµασία των µαθητών και µαθητριών συµβάλλει τα µέγιστα 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

1. Επίσηµη Στολή 
• Άσπρο πουκάµισο, γραβάτα µε το έµβληµα του σχολείου και γκρίζο παντελόνι. 
• Πουλόβερ µπορντό µε το έµβληµα του σχολείου, µε µανίκια και µε άνοιγµα στο 
λαιµό σε σχήµα V. 

• Σακάκι γκρίζο µε το έµβληµα του σχολείου. 
• Παπούτσια απλά µαύρα δερµάτινα. 

2. Καθηµερινή Στολή  
• Παντελόνι γκρίζο. 
• Πουκάµισο άσπρο ή µπλούζα/φανέλα µε γιακά µονόχρωµη λευκή µε το 
έµβληµα του σχολείου. 

• Πουλόβερ ή φούτερ µονόχρωµο µπορντό ή µπλε (σκούρο) µε το έµβληµα του 
σχολείου. 

• Σακάκι ή µπουφάν στα ίδια χρώµατα. 
• Παπούτσια δερµάτινα ή αθλητικά στα χρώµατα του σχολείου (µαύρο, µπλε, 
γκρίζο) 

• Μαθήτριες à Φούστα: Γκρίζα, µε δυο πιέτες. 

3. Στολή Γυµναστικής (µαθητές – µαθήτριες) 
• Παντελονάκι µονόχρωµο µπλε ή µαύρο ή γκρίζο 
• Φανέλα άσπρη (µονόχρωµη) ή µπλε, µε µανίκι κοντό, χωρίς γράµµατα, σχέδια ή 
διαφηµίσεις 

• Παπούτσια αθλητικά 
• Φόρµα µπλε, µαύρη ή γκρίζα (µονόχρωµη), χωρίς γράµµατα ή διαφηµίσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η φόρµα επιτρέπεται µόνο στο µάθηµα Γυµναστικής. 
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Οι µαθητές και οι µαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο µε τη φόρµα Γυµναστικής 
µόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν την ΠΡΩΤΗ περίοδο Γυµναστική. 
Αποχωρούν από το σχολείο µε αυτήν, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν 
Γυµναστική την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ περίοδο. Κατά τις υπόλοιπες περιόδους φορούν την 
καθηµερινή τους στολή. 

4. Στολή για τα Εργαστήρια 
• Μπλούζα άσπρη, µακριά 

5. Υπερβολές στην εµφάνιση 
Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εµφάνιση των µαθητών/τριών, γιατί αυτές δεν 
συνάδουν µε την αξιοπρεπή και καλαίσθητη παρουσία τους. Η εµφάνισή τους στο 
Σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει µε τη µαθητική τους ιδιότητα. 
Στο πλαίσιο της ορθής διαπαιδαγώγησης των νέων, το Σχολείο θεωρεί την 
υπερβολή στην εµφάνιση των µαθητών/τριών παράπτωµα. Ως εκ τούτου, ο κάθε 
µαθητής και η κάθε µαθήτρια θα πρέπει να έχει υπόψη και να αποφεύγει τα πιο 
κάτω, τα οποία κρίνονται ως υπερβολές, σύµφωνα µε απόφαση του Σχολείου: 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίστηκε από το Κολέγιο Τέρρα Σάντα, δεν 
επιτρέπονται στο σχολείο τα ακόλουθα: 

Για τους µαθητές: Βαµµένα µαλλιά, ιδιόρρυθµο κούρεµα, αξύριστο πρόσωπο, γένια 
ή υπογένειο, σκουλαρίκια (στη µύτη, στα αφτιά, στα φρύδια, στη γλώσσα κ.α.), 
διακοσµητικές αλυσίδες και άλλα παρόµοια. 
Για τις µαθήτριες: Ιδιόρρυθµη κόµµωση (βαµµένα µαλλιά ή εξεζητηµένες 
ανταύγειες), µακιγιαρισµένο πρόσωπο, τα µακριά ή/και βαµµένα νύχια, 
χαµηλόµεσο παντελόνι, παντελόνι κολάν, πολύ κοντή και στενή φούστα. 
Επιτρέπονται δαχτυλίδια, βραχιόλια και σκουλαρίκια σε λελογισµένο αριθµό. 

Για τους χειµερινούς µήνες επιτρέπονται ο σκούφος (όχι µέσα στην τάξη) και το 
κασκόλ σε χρώµατα που ταιριάζουν µε τη στολή (όχι αθλητικών οµάδων). 

Γενικά τόσο οι µαθητές όσο και οι µαθήτριες θα πρέπει να αποφεύγουν το 
προκλητικό ντύσιµο και επιλογές που δεν συνάδουν µε τη µαθητική ιδιότητα και 
την ευπρεπή εµφάνιση, όπως έχει καθοριστεί πιο πάνω. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ø Η συµµόρφωση προς τον κανονισµό της µαθητικής στολής και εµφάνισης είναι 
αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των µαθητών και της οικογένειάς τους. 

Ø Μαθητής/τρια που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισµού για 
τη στολή, λόγω οικονοµικών δυσκολιών, ενηµερώνει έγκαιρα το σχολείο, το οποίο, 
θα διαχειριστεί το όλο ζήτηµα µε εµπιστευτικότητα και διακριτικότητα. 

Ø Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωµα και 
συνεπάγεται την επιβολή των αντίστοιχων παιδαγωγικών µέτρων. 

Ø Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη µαθητής/τρια, να προσέλθει στο σχολείο χωρίς 
την προβλεπόµενη στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόµα αρχίσει η 
πρώτη περίοδος των µαθηµάτων (ή και από την προηγούµενη ηµέρα), σχετική 
γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση. 

Ø Σε περίπτωση που µαθητής/τρια παραµείνει στάσιµος/η δεν έχει δικαίωµα 
επανεγγραφής στο σχολείο µας κατά το επόµενο σχολικό έτος. 
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Β. Προσέλευση – Αποχώρηση 

• Η προσέλευση στο Σχολείο γίνεται έγκαιρα και πριν χτυπήσει το κουδούνι για 
την πρώτη περίοδο.  

• Μαθητής/τρια που απουσιάζει κατά ή την πρώτη περίοδο από το Σχολείο 
γίνεται δεκτός/ή µετά από επικοινωνία µε έναν από τους γονείς ή κηδεµόνες 
του/της. 

• Μαθητής/τρια που καθυστερεί να µπει στην τάξη µετά από διάλειµµα ή αλλαγή 
περιόδου  γίνεται δεκτός/ή στο µάθηµα (χωρίς άδεια εισόδου) και ο/η 
διδάσκων/ουσα σηµειώνει στο απουσιολόγιο το χρόνο αργοπορίας του/της. 

• Συστηµατικές καθυστερήσεις συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα και 
αντιµετωπίζονται µε παιδαγωγικά µέτρα που επιβάλλει ο Διευθυντής. 

• Η έξοδος από το Σχολείο σε ώρες εργάσιµες, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, 
αποτελεί σοβαρό σχολικό παράπτωµα. Σε τέτοια περίπτωση ενηµερώνεται 
αµέσως ο κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας. 

• Ο/Η µαθητής/τρια που έχει σοβαρό λόγο να φύγει από το Σχολείο, χρειάζεται 
γραπτή άδεια εξόδου. Η άδεια εκδίδεται από τον Διευθυντή ή από τη σύµβουλο 
του σχολείου,  εφόσον πρώτα επικοινωνήσει µε τους γονείς/ κηδεµόνες.  

• Η άδεια εξόδου, που ο/η µαθητής/τρια έχει εξασφαλίσει από τη Διεύθυνση, 
προσυπογράφεται και από τον/την καθηγητή/τρια της περιόδου κατά την οποία 
χορηγείται η άδεια και ακολούθως ο/η µαθητής/τρια εγκαταλείπει το σχολείο. 

• Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, που αφορούν κυρίως προβλήµατα υγείας, 
η Διεύθυνση αντιµετωπίζει το πρόβληµα κατά την κρίση της και ενηµερώνει 
συγχρόνως τους γονείς ή τον κηδεµόνα, καθώς και τον καθηγητή της περιόδου 
αποχώρησης του/της µαθητή/τριας. 

 

Γ. Απουσίες 

1. Το θέµα των απουσιών είναι πολύ σηµαντικό για την οµαλή φοίτηση των 
µαθητών/τριών. Οι απουσίες λογίζονται µία για κάθε διδακτική περίοδο. 

2. Οι διδάσκοντες/ουσες της 1ης περιόδου, καταγράφουν τα ονόµατα των 
απόντων/ούσων µαθητών/τριών και ενηµερώνουν άµεσα τους/τις υπεύθυνους/ες 
καθηγητές/τριες του εν λόγω καθήκοντος, οι οποίοι/ες επικοινωνούν µε τους 
κηδεµόνες τους. 

3. Μαθητής/τρια που απουσίασε έστω και για µία (1) περίοδο διδασκαλίας, οφείλει µε 
την επάνοδό του/της στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες να φέρει δικαιολογητικό απουσίας, στον/στην Υπεύθυνο/η 
Καθηγητή/τρια του τµήµατός του/της. Κατά τους µήνες Μάιο και Ιούνιο, ο/η 
µαθητής/τρια υποχρεούται να φέρει το δικαιολογητικό όχι αργότερα από δύο (2) 
εργάσιµες µέρες. 

4. Όταν ο/η µαθητής/τρια προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε οι γονείς ή 
κηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώσουν αµέσως και εγγράφως το σχολείο. 

5. Σε περίπτωση που του/της δόθηκε άδεια εξόδου από το σχολείο, ο/η µαθητής/τρια, 
επιστρέφει το αντίγραφο υπογεγραµµένο από τον/την κηδεµόνα του/της. Ο 
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Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσµεύεται από τις βεβαιώσεις, όταν έχει σχηµατίσει δική 
του γνώµη για την αναλήθεια του προβαλλόµενου λόγου ασθένειας ή δεν θεωρεί 
δικαιολογηµένους τους λόγους για απουσία. 

6. Η αδικαιολόγητη απουσία του/της µαθητή/τριας από το σχολείο αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωµα. 

7. Μαθητής/τρια που απουσίασε δικαιολογηµένα πέραν των δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών, λόγω ασθένειας, αποβολής ή άλλης τεκµηριωµένης αιτίας από το σχολείο, 
έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα µαθήµατα που έχασε, µε τη βοήθεια των 
καθηγητών/τριών του. 

8. Δεν σηµειώνονται απουσίες  

(1) Για µαθητές/τριες που συµµετέχουν σε σχολικές αποστολές µε απόφαση του 
Υ.Π.Π.Α.Ν. στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική 
δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση. 
Ο/Η µαθητής/τρια οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου. 

(2) Για µαθητές/τριες που συµµετέχουν σε εξωτερικές εξετάσεις (π.χ. GCE A Level, 
IGCSE). 

9. Το σχολείο ενηµερώνει έγκαιρα τους γονείς ή κηδεµόνες για τα θέµατα απουσίας 
του/της µαθητή/τριας τουλάχιστον µέχρι την επόµενη ηµέρα της απουσίας 
του/της. 

10. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε τετράµηνου ο Καθηγητικός Σύλλογος και το 
αργότερο σε έξι (6) ηµέρες από αυτήν, ενηµερώνεται για τις απουσίες των 
µαθητών/τριών κατά το τετράµηνο που έληξε. Μετά τη λήψη απόφασης του 
Καθηγητικού Συλλόγου δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και οι 
γονείς ή οι κηδεµόνες ενηµερώνονται εντός δύο (2) ηµερών. 

Δ.  Φοίτηση 

1. Μαθητής/τρια παραπέµπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο, στα εξεταζόµενα 
µαθήµατα και σε όσα µαθήµατα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος:  

(1) αν έχει σηµειώσει συνολικό αριθµό απουσιών από 137 µέχρι 153, των δύο αριθµών 
συµπεριλαµβανοµένων 

(2) αν έχει σηµειώσει κατά το δεύτερο τετράµηνο συνολικό αριθµό απουσιών από 68 
µέχρι 77, των δύο αριθµών συµπεριλαµβανοµένων. 

(3) αν έχει σηµειώσει σε κάποιο µάθηµα ή σε περισσότερα, απουσίες περισσότερες του 
οκταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδοµαδιαίως το 
πρόγραµµα που ισχύει κατά µάθηµα.  

2. Μαθητής/τρια παραµένει στάσιµος/η: 

(1) αν έχει σηµειώσει συνολικό αριθµό απουσιών µεγαλύτερο των 154, του αριθµού 
αυτού συµπεριλαµβανόµενου. 

(2) αν έχει σηµειώσει κατά το δεύτερο τετράµηνο συνολικό αριθµό απουσιών 
µεγαλύτερο των 78, του αριθµού αυτού συµπεριλαµβανόµενου. 

(3) δεν έχει δικαίωµα επανεγγραφής στο Κολέγιο Τέρρα Σάντα. 
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3. Πλήρης φοίτηση  

(1) Στα Δελτία Προόδου αναγράφεται όρος «Πλήρης Φοίτηση», αν ο/η µαθητής/τρια 
έχει λιγότερες από 27 απουσίες. Αναγράφεται, επίσης, ο αριθµός των απουσιών 
του/της. 

(2) Στους/Στις τελειόφοιτους/ες µαθητές/τριες απονέµονται τιµητικά διπλώµατα, αν η 
φοίτησή τους έχει χαρακτηριστεί ως «Πλήρης». 

Ε. Βαθµολογία µαθηµάτων στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Προαγωγή, Απόλυση και Εξετάσεις του 
Γυµνασιακού κύκλου Μέσης Εκπαίδευσης. 

1. Ο κατώτερος προβιβαστικός βαθµός, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10.  

2. Μαθητές που υστερούν (η ετήσια επίδοσή τους είναι κάτω του 10) σε µαθήµατα που 
δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν 
µέρος στη γραπτή εξέταση Μαΐου-Ιούνιου και στα µαθήµατα αυτά. Τα εξεταζόµενα 
µαθήµατα και για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου είναι τα: Νέα Ελληνικά, 
Μαθηµατικά, Ιστορία, Φυσικά, Αγγλικά και Ιταλικά.  

3. Για τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο 
βαθµός του έτους είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δυο τετραµήνων.  

4. Για τα µαθήµατα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο 
βαθµός του έτους είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δυο τετραµήνων και της 
γραπτής εξέτασης (τετράµηνα: 35% και βαθµός τελικής εξέτασης: 30%). 

5. Οι µαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τον 
Μάιο-Ιούνιο, παραπέµπονται σε γραπτή εξέταση στις ανεξετάσεις Ιουνίου και ο 
βαθµός της εξέτασής τους είναι ο βαθµός του έτους. 

6. Μαθητής/τρια, ο/η οποίος/α υστερεί σε ένα (1) ή περισσότερα µαθήµατα στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς, παραπέµπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση στο 
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής 
και τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από Επιτροπή, 
που απαρτίζεται από δύο (2) Καθηγητές/τριες, οι οποίοι/ες ορίζονται από τον 
Διευθυντή του Σχολείου. Ο/Η µαθητής/τρια εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των 
δύο (2) τετραµήνων. 

7. Ο/Η µαθητής/τρια θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε µάθηµα στην ανεξέταση του 
Ιουνίου, αν ο µέσος όρος των βαθµών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση 
είναι τουλάχιστο δέκα (10) και στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

8. Μαθητής/τρια παραµένει στάσιµος/η στις ανεξετάσεις του Ιουνίου, αν:  

(1) αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηµατικά, ή  

(2) αποτύχει σε τρία (3) ή περισσότερα µαθήµατα, ή  

(3) αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις Ιουνίου, ή  

(4) υστέρησε σε µάθηµα που µετέφερε και απορριφθεί στην ανεξέταση του Ιουνίου.  

Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από 
µελέτη και εκτίµηση της περίπτωσης κάθε µαθητή/τριας ξεχωριστά και 
τεκµηριωµένα, να επιδείξει λελογισµένη επιείκεια, ώστε αυτός/η να µην παραµείνει 
στάσιµος. Ως τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, σηµειώνονται:  
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(1) Τα σοβαρά προβλήµατα υγείας.  
(2) Η επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του 
περιβάλλοντος, ή και των προσωπικών του αδυναµιών.  

(3) Τα σοβαρά προσωπικά/ οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα. Μπροστά σε 
τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, ο Καθηγητικός Σύλλογος µπορεί να αυξήσει τη 
βαθµολογία του/της µαθητή/τριας µέχρι και δύο (2) µονάδες, ως ακολούθως: - 
Στην περίπτωση της πιο πάνω υποπαραγράφου (α), σε ένα (1) µάθηµα. – Στην 
περίπτωση της υποπαραγράφου (β), σε ένα (1) ή δύο (2) µαθήµατα. Σε ένα (1) 
µάθηµα, αν ο/η µαθητής/τρια απέτυχε σε τρία (3) µαθήµατα και σε δύο (2) 
µαθήµατα, αν απέτυχε σε τέσσερα (4) µαθήµατα, ώστε ο/η µαθητής/τρια να 
αποφύγει τη στασιµότητα.  
 

9. Ο/Η µαθητής/τρια µεταφέρει µέχρι δύο (2) µαθήµατα από την Α’ στη Β’ τάξη και 
από τη Β’ στην Γ’ τάξη, στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν δεν µένει 
στάσιµος/η σύµφωνα µε την πιο πάνω παράγραφο 8. 
 

10.  Ο/Η µαθητής/τρια της Γ’ τάξης απολύεται από το Γυµνάσιο εφόσον συγκεντρώνει 
βαθµό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα (1) ή δύο (2) µαθήµατα στις ανεξετάσεις του 
Ιουνίου και δεν µένει στάσιµος/η, σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Νοείται ότι στη 
γραπτή ανεξέταση συγκεντρώνει τουλάχιστον έξι (6). Νοείται περαιτέρω ότι, ο 
Καθηγητικός Σύλλογος δύναται, σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από µελέτη και 
εκτίµηση της περίπτωσης κάθε µαθητή/τριας ξεχωριστά και τεκµηριωµένα, να 
επιδείξει λελογισµένη επιείκεια, ώστε αυτός/η να µην παραµείνει στάσιµος/η. Ως 
τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, σηµειώνονται: (ί) Τα σοβαρά προβλήµατα υγείας. (ίί) Η 
επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του 
περιβάλλοντος, ή και των προσωπικών του αδυναµιών. (ίίί) Τα σοβαρά 
προσωπικά/οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα. Μπροστά σε τέτοιες ειδικές 
περιπτώσεις, ο Καθηγητικός Σύλλογος µπορεί να αυξήσει τη βαθµολογία του/της 
µαθητή/τριας µέχρι και δύο (2) µονάδες, ως ακολούθως: - Στην περίπτωση της πιο 
πάνω υποπαραγράφου (α), της παραγράφου 8, σε ένα (1) µάθηµα. – Στην περίπτωση 
της υποπαραγράφου (β), της παραγράφου 8, σε ένα (1) ή δύο (2) µαθήµατα. Σ’ ένα 
(1) µάθηµα, αν ο/η µαθητής/τρια απέτυχε σε τρία (3) µαθήµατα και σε δύο (2) 
µαθήµατα, αν απέτυχε σε τέσσερα (4) µαθήµατα, ώστε ο/η µαθητής/τρια να 
αποφύγει τη στασιµότητα. 
 

11.  Μαθητές/τριες που επιθυµούν να βελτιώσουν τον βαθµό τετραµήνου τους σε 
µαθήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση, δικαιούνται να λάβουν 
µέρος σε γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του τετραµήνου στα 
µαθήµατα αυτά. Προς τούτο, απαιτείται η γραπτή δήλωση εκ µέρους των 
ενδιαφερόµενων µαθητών πριν από τη διακοπή των µαθηµάτων. Οι βαθµοί του 
τετραµήνου για όλα τα µη εξεταζόµενα στο τέλος των τετραµήνων µαθήµατα 
ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις µαθητές/τριες πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη διακοπή των µαθηµάτων του αντίστοιχου τετραµήνου. Ο βαθµός του γραπτού 
συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθµού της χρονιάς. Νοείται ότι οι βαθµοί των 
τετραµήνων για τα εξεταζόµενα µαθήµατα ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις 
µαθητές/τριες την τελευταία ηµέρα, πριν από τη διακοπή των µαθηµάτων του 
αντίστοιχου τετραµήνου.  
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ΣΤ. Βαθµολογία µαθηµάτων στο ΛΥΚΕΙΟ – Προαγωγή, Απόλυση και Εξετάσεις του 
Λυκειακού κύκλου Μέσης Εκπαίδευσης µετά την εφαρµογή των τετραµήνων. 

1. Ο κατώτερος προβιβαστικός βαθµός, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10. 

2. Για τους/τις µαθητές/τριες που δικαιολογηµένα κατά την κρίση του Καθηγητικού 
Συλλόγου δεν προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς 
τετραµήνου, το Σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά εξέτασης αµέσως µετά την πρώτη σειρά 
εξέτασης. 

3. Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται οι µαθητές/τριες, που δικαιολογηµένα δεν 
προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τετραµήνου, καθώς και οι µαθητές/τριες που 
παραπέµπονται λόγω µη πλήρους φοίτησης. Νοείται ότι στην περίπτωση των 
µαθητών/τριών, που δικαιολογηµένα κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου 
δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση, οι µαθητές/τριες αυτοί/ες εξετάζονται 
γραπτώς για το αντίστοιχο τετράµηνο και διατηρούν την προφορική βαθµολογία του 
τετραµήνου. Νοείται, περαιτέρω, ότι στην περίπτωση των µαθητών/τριών, που 
παραπέµπονται λόγω µη πλήρους φοίτησης, ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις 
εξετάσεις τετραµήνου, οι µαθητές/τριες αυτοί/ες εξετάζονται µόνο γραπτώς χωρίς 
να διατηρούν τη βαθµολογία των τετραµήνων. Νοείται περαιτέρω, ότι οι 
µαθητές/τριες αυτοί/ες εξετάζονται στην εξεταστέα ύλη και των δύο (2) τετραµήνων. 

4. Μαθητές που υστερούν (η ετήσια επίδοσή τους είναι κάτω του 10) σε µαθήµατα που 
δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν 
µέρος στη γραπτή εξέταση Μαΐου-Ιούνιου και στα µαθήµατα αυτά. 

5. Ο βαθµός του έτους είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δυο τετραµήνων.  

6. Οι µαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση του Α΄ 
ή/και του Β΄ τετραµήνου, παραπέµπονται σε γραπτή εξέταση στις ανεξετάσεις 
Ιουνίου και ο βαθµός της εξέτασής τους είναι ο βαθµός του έτους. 

7. Ο/Η µαθητής/τρια προάγεται τον Ιούνιο 
(1) όταν σε κάθε µάθηµα πάρει βαθµό τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» 10. 
(2) όταν υστερεί σε ένα (1) µη εξεταζόµενο γραπτά στο τέλος του χρόνου µάθηµα, 
αλλά ό µέσος όρος των βαθµών των εξεταζοµένων µαθηµάτων και του 
µαθήµατος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 

8. Ο/Η µαθητής/τρια παραµένει στάσιµος/η τον Ιούνιο 
(1) όταν υστερεί σε τρία ή περισσότερα εξεταζόµενα µαθήµατα 
(2) όταν υστερεί σε δυο εξεταζόµενα και δυο ή περισσότερα µη εξεταζόµενα 

µαθήµατα 
(3) λόγω µη πλήρους φοίτησης  

9. Ο/Η µαθητής/τρια παραπέµπεται σε ανεξέταση το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου, 
όταν η βαθµολογία του/της για το έτος δεν εµπίπτει στις διατάξεις των πιο πάνω 
παραγράφων (6) ή (7). 
Ο/Η µαθητής/τρια λαµβάνει µέρος σε γραπτή και προφορική εξέταση. Θεωρείται 
ότι επιτυγχάνει, αν ο µέσος όρος των βαθµών, γραπτής και προφορικής εξέτασης 
είναι τουλάχιστον δέκα (10) και έχει πάρει στην γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 
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Οι µαθητές/τριες που παραπέµπονται στην ανεξέταση Ιουνίου λόγω µη πλήρους 
φοίτησης ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου, 
εξετάζονται µόνο γραπτώς, χωρίς να διατηρούν τη βαθµολογία των τετραµήνων. 

10. (α) Οι µαθητές/τριες που δικαιολογηµένα, κατά την κρίση του Καθηγητικού 
Συλλόγου, δεν προσέρχονται στην κανονική εξέταση, συµµετέχουν σε δεύτερη 
σειρά εξέτασης, που ορίζει το σχολείο αµέσως µετά την πρώτη σειρά εξέτασης. 

(2) Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται και οι µαθητές/τριες που δικαιολογηµένα 
δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου. Οι µαθητές/τριες αυτοί/ες, εξετάζονται 
µόνο γραπτώς και διατηρούν την προφορική βαθµολογία των τετραµήνων. 

11. Ο/Η µαθητής/τρια των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου προάγεται κατά την περίοδο των 
ανεξετάσεων Ιουνίου 

(1) όταν σε κάθε µάθηµα έχει πάρει βαθµό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 
(2) όταν υστερεί σε ένα µη εξεταζόµενο γραπτά στο τέλος του χρόνου µάθηµα, αλλά 
ο µέσος όρος των µαθηµάτων που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του έτους και 
του µαθήµατος, στο οποίο υστερεί, είναι τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. 

 

12. Ο/Η µαθητής/τρια παραµένει στάσιµος/η κατά την περίοδο των ανεξετάσεων 
Ιουνίου 

(1) όταν δεν συγκεντρώσει τους βαθµούς που προβλέπονται για την προαγωγή 
του/της στην παράγραφο 10, 

(2) όταν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις Ιουνίου για εξέταση, 
(3) όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του είκοσι τοις εκατό (20%) του 
διδακτικού χρόνου του προγράµµατος ανατροφοδότησης και 
ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας που προσφέρεται στους/στις 
µαθητές/τριες που παραπέµπονται σε ανεξετάσεις Ιουνίου. 

13. Ο/Η µαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου απολύεται 
(1) όταν σε κάθε µάθηµα πάρει βαθµό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10, 
(2) όταν υστερεί σε ένα (1) µη εξεταζόµενο γραπτά στο τέλος του χρόνου µάθηµα, 
αλλά ο µέσος όρος των βαθµών των εξεταζόµενων γραπτά στο τέλος του χρόνου 
µαθηµάτων και του µαθήµατος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν 
Καλά» 10, 

(3) όταν υστερεί σε ένα (1) εξεταζόµενο γραπτά στο τέλος του χρόνου µάθηµα µε 
βαθµό όχι κατώτερο του 08 (οκτώ), αλλά ο µέσος όρος των βαθµών όλων των 
εξεταζόµενων γραπτά στο τέλος του χρόνου µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου 
και του βαθµού του µαθήµατος όπου υστερεί, είναι τουλάχιστον 12. 

14. (α) Μαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου που δεν απολύεται τον Ιούνιο, δικαιούται ύστερα 
από γραπτή αίτηση του στον Διευθυντή, να προσέλθει σε γραπτές µόνο εξετάσεις, 
κατά τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου ή Φεβρουαρίου, µέσα στα επόµενα 
τρία (3) σχολικά έτη. 

(2) Οι ηµεροµηνίες υποβολής αίτησης προς τον/την Διευθυντή/τρια είναι: 
(i) 30 Απριλίου, για τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου και 
(ii) 15 Ιανουαρίου, για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου. 

(3) Η εξεταστέα ύλη του µαθήµατος είναι η καθοριζόµενη κατά τη συγκεκριµένη 
σχολική χρονιά που υποβάλλεται η αίτηση. 
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Ζ. Παραπτώµατα και προτεινόµενα παιδαγωγικά µέτρα 

• Μαθητής/τρια που διαπράττει παράπτωµα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
σχολείου υπόκειται σε κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί κανονισµοί. Αυτές τις 
κυρώσεις υπόκειται ο/η µαθητής/τρια και στην περίπτωση που το παράπτωµα 
διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωµα έγινε σε εργάσιµο για το 
σχολείο χρόνο. 

• Τα παιδαγωγικά µέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση της συµπεριφοράς του/της 
µαθητή/τριας και την ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της 
αυτοπειθαρχίας του/της, καθώς και στη διασφάλιση, µέσα στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, της δηµοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθµη και 
αποδοτική λειτουργία της σχολικής µονάδας. 

• Παιδαγωγικά µέτρα και όργανα λήψης τους: 

1. Παιδαγωγικός διάλογος: Διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια, Διευθυντής. 
2. Παρατήρηση: Διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια, Διευθυντής. 
3. Επίπληξη: Διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια, Διευθυντής. 
4. Κοινή γραπτή συµφωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή/τριας, µε την 
οποία ο/η µαθητής/τρια δεσµεύεται ότι δε θα επαναλάβει το παράπτωµα και ότι 
θα τηρεί εφεξής τους κανονισµούς. Τη συµφωνία προσυπογράφει και ο/η 
διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια. Τη συµφωνία τους υπογράφει, αν κριθεί 
απαραίτητο από τον/την εκπαιδευτικό, ο γονέας/κηδεµόνας του µαθητή. 

5. Αποποµπή από την τάξη και παραποµπή στη Διεύθυνση: Διδάσκων/ουσα 
καθηγητής/τρια. 

6. Αποζηµίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου: Διευθυντής. 
7. Αποβολή έως 2 µέρες: Διευθυντής. 
8. Γραπτή προειδοποίηση µε κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή 
τµήµατος: ΚΣΕΑ. 

9. Αλλαγή τµήµατος (γίνεται µόνο µια φορά): Καθηγητικός Σύλλογος. 
10. Αποβολή 1 – 4 µέρες: Διευθυντής 
11. Αποβολή 1 – 6 µέρες: Πειθαρχικό Συµβούλιο 
12. Αποβολή 1 – 8 µέρες: Καθηγητικός Σύλλογος. 
13. Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος µε 
δικαίωµα εγγραφής σε άλλο σχολείο: Καθηγητικός Σύλλογος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η αποβολή µέχρι δύο (2) µέρες δύναται να επιβάλλεται µε αναστολή. 
• Νοείται ότι, η επιβολή των παιδαγωγικών µέτρων δεν εφαρµόζεται απαραίτητα 
κλιµακωτά. 

• Στις περιπτώσεις αποβολής πέραν της µιας ηµέρας ο/η µαθητής/τρια 
υποχρεούται να παραµείνει στο σπίτι. 

• Οι γονείς ή κηδεµόνες ενηµερώνονται άµεσα και γραπτά για την επιβολή 
οποιουδήποτε παιδαγωγικού µέτρου. 

Ø ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Η διαγωγή των µαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραµήνου µε 
απόφαση του Καθηγητικού συλλόγου, ως Κοσµιότατη, Κοσµία, Καλή, Επίµεµπτη, 
Κακή, χωρίς να δίνεται αριθµητική βαθµολογία. 
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Σε περιπτώσεις µείωσης διαγωγής µαθητή/τριας, οι λόγοι τεκµηριώνονται και 
αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού Συλλόγου. 

Ø ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

Αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωµα, µε παραποµπή στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο, κάθε είδους απρόκλητη, εκφοβιστική, ρατσιστική ή επιθετική 
συµπεριφορά ή/και λεκτική συµπεριλαµβανοµένης της διαδικτυακής ή 
ηλεκτρονικής, ιδιαίτερα σε άτοµα που µειονεκτούν έναντι του θύτη. Το σχολείο θα 
έχει µηδενική ανοχή σε συµπεριφορές που µειώνουν ή πληγώνουν την 
προσωπικότητα οποιουδήποτε µέλους της σχολικής κοινότητας. 
Άτοµα τα οποία αισθάνονται ότι βιώνουν παρόµοιες συµπεριφορές, θα πρέπει να 
επικοινωνούν άµεσα µε τον Υπεύθυνο Τµήµατος, τη Σύµβουλο του σχολείου ή τη 
Διεύθυνση. 

Η. Διαγωνίσµατα 

1. Οι µαθητές/τριες παραµένουν στην τάξη όταν τελειώσουν το διαγώνισµα ή τη 
γραπτή έκθεση. Μαθητές/τριες που δικαιολογηµένα απουσιάζουν από 
διαγώνισµα, µπορεί να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά µε την πρώτη ευκαιρία, 
κατά την κρίση του/της καθηγητή/τριάς τους. Μαθητές/τριες που αρνούνται να 
γράψουν σε διαγώνισµα, βαθµολογούνται µε µονάδα. 

2. Σκόπιµη απουσία µαθητών/τριών κατά την περίοδο ή τις περιόδους που 
προηγούνται προειδοποιηµένου διαγωνίσµατος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη, 
εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον 
Διευθυντή. 

3. Η βαθµολογία των διαγωνισµάτων θα είναι ορατή µέσω της πλατφόρµας 
Classter και για τον λόγο αυτόν τα διαγωνίσµατα δεν επιστρέφονται 
υπογεγραµµένα στους/στις διδάσκοντες/ουσες, παραδίδονται όµως 
διορθωµένα στους/στις µαθητές/τριες για σκοπούς ανατροφοδότησης. 

4. Ο βαθµός του διαγωνίσµατος σε καµία περίπτωση δε θεωρείται και βαθµός του 
τετραµήνου. 

Θ. Εξωσχολικές δραστηριότητες (διοργάνωση χορών-εκδροµών) 

Το σχολείο δε συµµετέχει µε κανέναν τρόπο σε δραστηριότητες που οργανώνουν 
οι µαθητές/τριες εκτός του σχολικού χώρου, τις εκδροµές, διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία, χορούς κ.α. Ως εκ τούτου δεν φέρει καµία ευθύνη για όσους/ες 
συµµετέχουν. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 
(Υ.Π.Π./109/77/12.22.1999 και Υ.Π.Π./10-9/77/3/28.2.1997) τέτοιες 
εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται και είναι αντίθετες µε τους κανονισµούς 
λειτουργίας των σχολείων. Η χρήση του ονόµατος του σχολείου, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η σχετική άδεια από τους γονείς, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό 
παράπτωµα. 

Ι. Εξωσχολικοί 

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι/ες – κυρίως νεαροί/ές ή 
πρώην µαθητές/τριες του σχολείου – χωρίς να έχουν συγκεκριµένη και 
ουσιαστική εργασία, εισέρχονται στο σχολείο, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης 
και παραβιάζουν ουσιαστικά τον σχολικό χώρο. 
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Όσοι/ες µαθητές/τριες υποβοηθούν µε τη στάση τους την παραβίαση του 
σχολικού χώρου, είναι συνυπεύθυνοι/ες και συνένοχοι/ες και διαπράττουν 
σοβαρό παράπτωµα. 
Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο, απευθύνονται στη 
Διεύθυνση για χορήγηση άδειας. 

Κ. Χρήση κινητού τηλεφώνου ή/και έξυπνου ρολογιού 

Η χρήση κινητών τηλεφώνων και έξυπνων ρολογιών, τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο 
Λύκειο, απαγορεύεται ρητά από τους κανονισµούς λειτουργίας του Κολεγίου Τέρρα 
Σάντα. 
Σε περίπτωση παράβασης των κανονισµών αυτών, ο/η εκπαιδευτικός αφαιρεί το 
κινητό ή το έξυπνο ρολόι από τον/την µαθητή/τρια και αφού απενεργοποιηθεί 
παραδίδεται στον Διευθυντή του σχολείου και του/της επιστρέφεται µετά τη λήξη των 
µαθηµάτων της ηµέρας και κατόπιν επικοινωνίας µε τους γονείς/ κηδεµόνες. 

Λ. Μολυσµατικές Ασθένειες 

Ο διευθυντής του σχολείου σε περίπτωση στην οποία εκδηλώνεται µολυσµατική 
ασθένεια ανάµεσα στους/στις µαθητές/τριες ή/και στο προσωπικό του σχολείου ή 
ασθένεια για την οποία υπάρχει υποψία ότι είναι µολυσµατική, ενηµερώνει τη 
Γραµµατεία του Σχολείου η οποία µε τη σειρά της ειδοποιεί αµέσως τον/την 
πλησιέστερο κυβερνητικό/η ιατρικό/ή λειτουργό.  Αποκλείει προσωρινά από το 
σχολείο κάθε µαθητή/τρια που έχει προσβληθεί από τέτοια ασθένεια, ωσότου δοθεί 
σχετική ιατρική γνωµάτευση. Ταυτόχρονα, πληροφορεί σχετικά το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας και ενηµερώνει τους γονείς/ 
κηδεµόνες του/της µαθητή/τριας. 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
6 Σεπτεµβρίου 2021 

Ρ.Κ. 02/09/2021 
 
 
 
 

 


