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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΜΑΛΟΥΝΤΑ                                                                          Μ59                                                                                           

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

1.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1.1.  Οι τελικές εξετάσεις στο Σχολείο, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 27 Μαϊου 2019 και θα  

          τελειώσουν για την Α΄ τάξη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και για την Β΄  και Γ΄ τάξη την  

          Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δόθηκε. 

1.2.   Οι  ανεξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 Ιουνίου 2019 μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2019. 

      

2.     ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

2.1.    Όλοι οι μαθητές θα εξεταστούν γραπτώς στα πιο κάτω μαθήματα: 

Α΄ τάξη :  

Β΄ τάξη : 

Γ΄ τάξη : 

Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσιογνωστικά 

Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Χημεία- Βιολογία 

Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Χημεία – Βιολογία 

 

• Μαθητής θεωρείται ότι υστερεί  στα εξεταζόμενα μαθήματα αν η συνολική τελική του   

           βαθμολογία είναι κάτω από 10.  

                     (Α΄ τετράμηνο 35% + Β΄ Τετράμηνο 35% + βαθμός εξετάσεων 30%). 

 

2.2.    Επίσης θα εξεταστούν γραπτώς οι μαθητές που έχουν επίδοση στα  μη  εξεταζόμενα 

μαθήματα  για τα δύο τετράμηνα κάτω από 10.   Οι μαθητές αυτοί θα ενημερωθούν 

προσωπικά. 

 

2.3.    Η γραπτή εξέταση είναι υποχρεωτική. 

• Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις Ιουνίου, παραπέμπεται σε 

γραπτή εξέταση στις ανεξετάσεις του Ιουνίου και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως 

βαθμός του έτους. 

• Για τους μαθητές που δικαιολογημένα, κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου, δεν 

προσέρχονται σε γραπτή εξέταση, το Σχολείο ορίζει δεύτερη εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Για 

το λόγο  αυτό πρέπει να καταθέσουν αμέσως αίτηση στον  Διευθυντή για συμμετοχή στη 

δεύτερη εξεταστική περίοδο μαζί με το σχετικό ιατρικό ή άλλο δικαιολογητικό της απουσίας 

τους. Όσοι παραλείψουν να προσέλθουν και σ΄αυτή την εξέταση θα παραπεμφθούν στις 

ανεξετάσεις του Ιουνίου . 

• Μαθητής που μετέφερε μάθημα ή μαθήματα από την προηγούμενη σχολική χρονιά και 

απορριφθεί σ΄αυτό ή σ΄αυτά και στις Ανεξετάσεις Ιουνίου , τότε παραμένει στάσιμος. 
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3.    ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ   

        Οι μαθητές οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μετά τις εξετάσεις Μαϊου –

Ιουνίου καθώς και όσοι δεν παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις λόγω μη πλήρους 

φοίτησης θα παρακολουθήσουν ενισχυτικά μαθήματα. Τα μαθήματα θα οργανωθούν από το 

σχολείο και θα διαρκέσουν από τις 7 Ιουνίου μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2019. Το πρόγραμμα θα 

ανακοινωθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  Μαϊου –Ιουνίου.   

     Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανεξετάσεις θα δοθούν μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων Μαϊου – Ιουνίου μαζί με το πρόγραμμα των ενισχυτικών μαθημάτων και των 

ανεξετάσεων. 

Τα ενισχυτικά μαθήματα θα τα παρακολουθήσουν και οι μαθητές που θα ζητήσουν 

αναβαθμολόγηση του γραπτού τους και εάν το αίτημα τους ικανοποιηθεί ενδιάμεσα θα 

μπορούν να διακόψουν την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα πέραν του 

είκοσι τοις εκατόν (20%) του διδακτικού χρόνου του προγράμματος παραμένουν στάσιμοι. 

     Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ανεξέταση θα εξεταστούν τόσο γραπτά όσο και προφορικά.    

     Για να περάσουν, χρειάζονται 10 νοουμένου ότι στο γραπτό θα γράψουν 06.  

 

4.     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

4.1.    Οι  μαθητές/τριες πρέπει να έρχονται έγκαιρα στο σχολείο, πάντα με τη στολή τους. 

4.2.    Οι μαθητές μπαίνουν στις τάξεις όταν κτυπήσει το κουδούνι. 

4.3.    Μετά την έναρξη της εξέτασης κάθε αργοπορημένος μαθητής απευθύνεται στον Υπεύθυνο  

          Β.Δ. πριν την είσοδό του στην αίθουσα. Ο μαθητής αυτός δεν δικαιούται παράταση του  

            χρόνου εξέτασης. Εννοείται ότι ο χρόνος καθυστέρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 

λεπτά, για να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της εξέτασης. Για τον ίδιο λόγο, κανένας μαθητής 

δεν επιτρέπεται να βγει από την αίθουσα πριν περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της 

εξέτασης.      

Επίσης, οι δύο τελευταίοι μαθητές φεύγουν μαζί από την αίθουσα. Οι μαθητές που 

τελειώνουν οφείλουν να απομακρύνονται αμέσως από τις αίθουσες και τους διαδρόμους του 

σχολείου, για να εξασφαλίζεται για τους υπόλοιπους μαθητές η διεξαγωγή των εξετάσεων με 

ησυχία. 

 

5.     ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

5.1.    Τοποθέτηση μαθητών: Οι μαθητές/τριες κατανέμονται στις αίθουσες και κάθονται ο ένας 

ακριβώς πίσω από τον άλλο, σύμφωνα με την αριθμητική σειρά του καταλόγου του 
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τμήματος, αρχίζοντας με τον πρώτο αριθμό από το πρώτο θρανίο της εισόδου. Οι μαθητές 

θα κάθονται στην ίδια θέση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

5.2.     Οι μαθητές φροντίζουν να έχουν μαζί τους μπλε πένα, μολύβι, σβηστήρι και γεωμετρικά 

όργανα. Δανεισμός κατά τη διάρκεια της εξέτασης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης ο δανεισμός γίνεται με την έγκριση και την ευθύνη του επιτηρητή.  

            Χρήση και διορθωτικού υγρού ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.  

            Η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής επιτρέπεται  ΜΟΝΟ για την Β΄ και 

Γ΄ τάξη.  

            Οι απαντήσεις των μαθητών γράφονται με πένα και ΟΧΙ με μολύβι. Τα σχήματα γίνονται με 

μολύβι. 

5.3.   Σημειώματα, τετράδια, βιβλία: Οι μαθητές μπαίνοντας στην αίθουσα, πρέπει να τοποθετούν 

στο πάτωμα, κοντά στην έδρα, κάθε σημείωμα ή τετράδιο που έχουν μαζί τους.Ο κάθε 

μαθητής ή μαθήτρια είναι απόλυτα υπεύθυνος/η, αν βρεθεί να έχει στην κατοχή του/της 

ο,τιδήποτε σχετικό με την εξέταση, σημείωμα ή τετράδιο ή βιβλίο. Σε τέτοια περίπτωση, 

διαπράττει σοβαρό παράπτωμα που χαρακτηρίζεται «απόπειρα δολίευσης». Εννοείται ότι 

οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να γράφουν στα γεωμετρικά όργανα, στα θρανία ή στα χέρια 

τους ο,τιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα και να ψιθυρίζουν μεταξύ τους ή να 

αφήνουν εκτεθειμένο το γραπτό τους, ώστε να αντιγράφει άλλος συμμαθητής τους. Επίσης 

απαγορεύεται η μεταφορά κινητών τηλεφώνων στην αίθουσα εξέτασης. 

5.4.   Δολίευση: Η δολίευση κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι σοβαρό παράπτωμα και 

για τούτο οι συνέπειες είναι σαφείς: : «Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε 

γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό ένα (1) και υποχρεούται να αποχωρήσει από 

την τάξη. Όπου είναι δυνατό, τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο. Ο 

επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του 

μαθητή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές που συνεννοούνται προφορικά ή 

άλλως πως κατά την ώρα της εξέτασης. Τα παραπτώματα αυτά σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενης διάπραξής τους είναι δυνατό να συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση 

του Καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων».  

5.5.     Οι μαθητές να ελέγχουν αν το εξεταστικό δοκίμιο που πήραν έχει όλες τις σελίδες. 

5.6.     Οι μαθητές να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξεταστικό  δοκίμιο. 

5.7.     Οι απαντήσεις να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια, με ευανάγνωστα γράμματα  

           και η εμφάνιση του γραπτού να είναι φροντισμένη. 

5.8.    Αν απαντηθούν περισσότερες ερωτήσεις από τις ζητούμενες, τότε βαθμολογούνται  ΜΟΝΟ οι  

          πρώτες κατά σειρά απαντήσεις. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

06.05.2019                                                                                                              ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Exams/τελικεςγραπτεςεξ. 
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