3ο Γυμνάσιο Βύρωνα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρόντες κανονισμοί περιγράφουν το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων στο Γυμνάσιό μας, που στόχο έχουν να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και να
παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Περιλαμβάνονται, επίσης, και χρηστικές πληροφορίες.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (μαθητές, εισηγητές και επιτηρητές), ακολουθούν τους κανόνες που
έχει ορίσει η ελληνική πολιτεία και επιτελούν το έργο τους με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο (15 λεπτά νωρίτερα της ώρας έναρξης) και σε περίπτωση
απουσίας, ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει, στο ίδιο διάστημα, τη Διεύθυνση. Η απουσία του μαθητή
δικαιολογείται από τον κηδεμόνα (πληροφορίες στη Διεύθυνση του σχολείου) και τότε ο μαθητής έχει το
δικαίωμα να εξεταστεί συμπληρωματικά σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί. Φυσικά, οι κανόνες
συνύπαρξης που ισχύουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (αρμόζουσα ενδυμασία και συμπεριφορά,
κ.λ.π) τηρούνται ομοίως και κατά τις εξετάσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Οι μαθητές κάθονται κατά μόνας και σε αλφαβητική σειρά. Μπορούν να φέρουν μαζί τους, στο θρανίο,
στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος, μολύβι για τα σχέδια και όπου αυτό επιτρέπεται, γόμα, ξύστρα και
όργανα σχεδίασης, μπουκάλι με νερό ή αναψυκτικό και χαρτομάντιλα. Οτιδήποτε άλλο (βιβλία,
σημειώσεις, μπλάνκο, κάθε ηλεκτρονική –απενεργοποιημένη- συσκευή, κ.λ.π.) θα βρίσκεται είτε στην
τσάντα του μαθητή είτε στην έδρα των επιτηρητών. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούμε τις οδηγίες των
επιτηρητών και αναφερόμαστε σ’ αυτούς για οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί ή προκύψει. Οι μαθητές
που έχει οριστεί να εξετάζονται προφορικά, αρχικά κάθονται μαζί με τους συμμαθητές τους,
επεξεργάζονται τα θέματα και περιμένουν τον εισηγητή να τους καλέσει για την προφορική εξέταση. Σε
περίπτωση που μαθητής είτε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή είτε έχει τυχόν οργανική δυσλειτουργία και
χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, ο κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση. Και φυσικά, όπως όλοι
γνωρίζουμε, το «σκονάκι» και κάθε άλλη προσπάθεια «αντιγραφής», εκτός του ότι είναι κατακριτέα,
έχουν και δυσάρεστες διοικητικές επιπτώσεις στον μαθητή.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Οι μαθητές και οι κηδεμόνες, που έχουν ερωτήσεις σχετικές με τις εξετάσεις, απευθύνονται είτε στον
υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος είτε στη Διεύθυνση του σχολείου:
Τηλέφωνο: 2107651501 , email: 3gymvyro@sch.gr
Παιδιά, καλή επιτυχία!
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