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Καλωσόρισμα

Αγαπητές/οί γονείς και κηδεμόνες,

λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε από τον
Μάρτιο του 2020 και στο πλαίσιο της τήρησης των
μέτρων προφύλαξης και περιορισμού της διάδοσης του
ιού SARS-CoV-2, υπεύθυνου για τη νόσο COVID-19, σας
καλωσορίζουμε με αυτή τη σύντομη παρουσίαση μέχρι
να καταστεί εφικτή η διά ζώσης συνάντησή μας.

Ο Διευθυντής και 

ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς



Γενικές οδηγίες

- Ακολουθούν κάποιες γενικές οδηγίες και μια πρώτη
ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και
τη φοίτηση των μαθητών/τριών σε αυτό.

- Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, όλες και όλοι όσες/οι
εισέρχονται και δραστηριοποιούνται στον χώρο του
σχολείου πρέπει να φορούν μάσκα.

- Επίσης, καλό είναι να αποφεύγετε την επίσκεψη στο
σχολείο (εκτός πολύ σοβαρών περιπτώσεων) και να
επιλέγετε την επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).



Οδηγίες για τους γονείς και κηδεμόνες 
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Σεπτέμβριος 2020) 

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλαξης από τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη
νόσο COVID-19 και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:

- Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς χώρους καθώς και σε εξωτερικούς όταν υπάρχει
συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι
αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

- Να αποφεύγουν την κοντινή επαφή με άτομα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον
τηρώντας τη μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς και άγνωστους.

- Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά με
την επιστροφή στο σπίτι, πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

- Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα της
οικογένειας-πρέπει να τους προστατέψουμε!

- Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού.

- Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν
αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα
παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.



Επείγουσες Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων των 
μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου

1. Δήλωση Στοιχείων Επικοινωνίας για το 2020-21 (ΠΡΟΣΟΧΗ!! η
ενημέρωση απουσιών γίνεται αποκλειστικά στο email που θα
δηλώσετε)

2. Γνωματεύσεις από ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (το
συντομότερο δυνατό)

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) από Παιδίατρο (το
συντομότερο δυνατό. Χωρίς αυτό δε συμμετέχουν οι μαθητές/τριες
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής)

4. Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021
(Αναρτημένο ήδη αυτό του έτους 2019-2020)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Επείγουσες Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων των 
μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

1. Δήλωση Στοιχείων Επικοινωνίας για το 2020-21 (ΠΡΟΣΟΧΗ!! η
ενημέρωση απουσιών γίνεται αποκλειστικά στο email που θα
δηλώσετε)

2. Γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (το
συντομότερο δυνατό)

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) από Παιδίατρο (Μόνο σε
περίπτωση μετεγγραφής στο σχολείο. Αν έχετε φέρει στην αρχή
της Α΄ Γυμνασίου δε χρειάζεται να το ανανεώσετε)

4. Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021
(Αναρτημένο ήδη αυτό του έτους 2019-2020)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ Β΄ και  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Λειτουργία σχολείου

 Ώρα προσέλευσης και εισόδου στο προαύλιο τηρώντας τις
αποστάσεις (8:00-8:15π.μ.)

 Ώρα έναρξης προγράμματος (8:15π.μ.)

 Είσοδος μαθητών/τριών στον χώρο του σχολείου (Πατρών 11)

 Αποχώρηση μαθητών από τον χώρο του σχολείου(Πεζόδρομος)

 Καθυστερημένη προσέλευση Απουσία πρώτης ώρας (!!)

 Συμπεριφορά μαθητών/τριών (Σεβασμός προς όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας)

 Καθαριότητα χώρων σχολείου (Σεβασμός στον χώρο και την
υλικοτεχνική υποδομή)



Λειτουργία σχολείου

 Κινητά τηλέφωνα (Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση τους)

 Ενδυμασία μαθητών (Αρμόζουσα στον χώρο)

 Απουσία καθηγητών (Αναπλήρωση από άλλον/η εκπαιδευτικό)

Φθορές και αποκατάστασή τους (Ευθύνη γονέων/κηδεμόνων)

 Επικοινωνία μαθητών/τριών με γονείς μέσω του σχολείου *

 Επικοινωνία γονέων με μαθητές/τριες μέσω του σχολείου *

 Επικοινωνία γονέων με εκπαιδευτικούς του σχολείου *

 Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς
(λόγω συνθηκών θα γίνεται εξ αποστάσεως)

* (Με χρήση των τηλεφώνων του σχολείου)



Φοίτηση μαθητών/τριών & Απουσίες

 Επαρκής ή Ανεπαρκής (βάσει συνόλου απουσιών)

 Απουσίες = Μία (1) ανά διδακτική ώρα (& σε εκδηλώσεις,
εκδρομές και δραστηριότητες του σχολείου)

ΠΡΟΣΟΧΗ!! - Δεν καταχωρίζονται έως 24 απουσίες ανά έτος για
σοβαρά προβλήματα υγείας - Καταχωρίζονται αλλά δεν
προσμετρώνται έως 20 ανά έτος για σοβαρά επείγοντα
περιστατικά (χειρουργεία, νοσηλεία κ.ά.) - Καταχωρίζονται αλλά
δεν προσμετρώνται απουσίες για εξαιρετικές επιδόσεις,
διαγωνισμούς, αγώνες κ.ά. (Απαραίτητη η ενημέρωση του
σχολείου για αυτές τις περιπτώσεις)



Φοίτηση μαθητών/τριών & Απουσίες

 Επαρκής = Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114

 Ανεπαρκής = Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114

 ο/η μαθητής/τρια επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην τάξη

 Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες

 Ηλεκτρονική τήρηση Βιβλίου Απουσιών (my school)

 Αποκλειστική ευθύνη για τη φοίτηση των μαθητών/τριών
έχουν οι κηδεμόνες τους.

 Απουσία 3 συνεχόμενες ημέρες ή 30 απουσίες => ενημέρωση
κηδεμόνων από υπεύθυνο τμήματος (1-5 κάθε μήνα σε περίπτωση
αλλαγής)



Φοίτηση μαθητών/τριών & Απουσίες λόγω COVID-19

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19
καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος
που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής
βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν
οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής
βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής
ειδικότητας.

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση
για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την
έκδοση του αποτελέσματος.



Φοίτηση – Μαθήματα 

 Τετράμηνα (1ο Τετράμηνο: 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και
2ο Τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου)

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

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 και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
από Μετάφραση), 3) Ιστορία, 4) Μαθηματικά, 5) Φυσική, 6)
Βιολογία, 7) Αγγλικά.



Φοίτηση – Μαθήματα 

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

- 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 και 7) Οικιακή Οικονομία.

- Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1)
Μουσική – Καλλιτεχνικά 2) Φυσική Αγωγή.



Διαδικασία αξιολόγησης

- Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ μία ωριαία γραπτή
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά
τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ή ανάθεση μιας συνθετικής
δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του
τμήματος ή των τμημάτων. Για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά
τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία ωριαία
γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου
δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε
κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας
μικρής έκτασης.

- Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.



Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ 

Από την 1η μέχρι την 15η Ιουνίου εξεταστική περίοδος, κατά την
οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα
μαθήματα της Ομάδας Α΄.

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα
μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία
και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από
Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.



Προαγωγή/απόλυση μαθητών/τριών

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον
δέκα (10) ή

β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον
δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή
απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου
σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε
επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο
αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).



Προαγωγή/απόλυση μαθητών/τριών

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.



Προαγωγή/απόλυση μαθητών/τριών

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις (Σεπτεμβρίου) μαθητής της
Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄
τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη.



Προαγωγή/απόλυση μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (Γνωματεύσεις ΚΕΣΥ και 

Ιατροπαιδαγωγικών  Κέντρων)

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι
εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-
2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται, με μείωση του
προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε
«τουλάχιστον δώδεκα (12)».



Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς

Σκόπιμη θεωρείται και η μνεία στην αγαστή συνεργασία με τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος κάνει αισθητή την
παρουσία του ως αρωγός της εύρυθμης και ποιοτικής λειτουργίας
του σχολείου.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://www.facebook.com/syllogos3ougymnasioukifisias



Επείγουσες Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων των 
μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου

1. Δήλωση Στοιχείων Επικοινωνίας για το 2020-21 (ΠΡΟΣΟΧΗ!! η
ενημέρωση απουσιών γίνεται αποκλειστικά στο email που θα
δηλώσετε)

2. Γνωματεύσεις από ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (το
συντομότερο δυνατό)

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) από Παιδίατρο (το
συντομότερο δυνατό. Χωρίς αυτό δε συμμετέχουν οι
μαθητές/τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής)

4. Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021
(Αναρτημένο ήδη αυτό του έτους 2019-2020)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Επείγουσες Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων των 
μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

1. Δήλωση Στοιχείων Επικοινωνίας για το 2020-21 (ΠΡΟΣΟΧΗ!! η
ενημέρωση απουσιών γίνεται αποκλειστικά στο email που θα
δηλώσετε)

2. Γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (το
συντομότερο δυνατό)

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) από Παιδίατρο (Μόνο σε
περίπτωση μετεγγραφής στο σχολείο. Αν έχετε φέρει στην αρχή
της Α΄ Γυμνασίου δε χρειάζεται να το ανανεώσετε)

4. Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021
(Αναρτημένο ήδη αυτό του έτους 2019-2020)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ Β΄ και  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Ελπίζουμε να καλύψαμε κάποιες βασικές απορίες σας με την 
παρούσα παρουσίαση.

Καλό είναι να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του σχολείου, 
στην οποία αναρτώνται πάντα όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις 

για την ενημέρωσή σας.

Καλή σχολική χρονιά!

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς | http://3gym-kifis.att.sch.gr/

Πατρών 11-13, 14564, Κηφισιά | 2108078779, 2108075748

3o Γυμνάσιο Κηφισιάς

14/09/2020


