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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΜΗ ΠΛΗΡΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

1. Σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα 
αποφασίζει ο καθηγητικός σύλλογός, παραπέμπονται μαθητές/τριες που 
σημείωσαν αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134, των δύο αριθμών 
συμπεριλαμβανομένων. 
 

2. Μαθητές/τριες που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135 του 
αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου, παραμένουν στάσιμοι. 
  

3. Νοείται ότι μαθητής/τρια της Γ τάξης που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους 
φοίτησης, είναι υποχρεωμένος/νη να επαναλάβει τα μαθήματα την 
επόμενη σχολική χρονιά σε αντίθεση με την περίπτωση στην οποία ο 
μαθητής δεν απολυθεί λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις όπου δικαιούται 
ύστερα από γραπτή αίτηση του/της να προσέρχεται σε απολυτήριες 
γραπτές μόνο εξετάσεις (δεν διατηρεί τις βαθμολογίες των τετραμήνων) 
μέσα στις επόμενες 3 σχολικές χρονιές. 
 

4. Οι απουσίες λογίζονται ΜΙΑ για κάθε διδακτική περίοδο. Η συμμετοχή των 
μαθητών/τριων στις δραστηριότητες του ΔΔΚ και στις εκδρομές είναι 
υποχρεωτική και γι’ αυτό σε περίπτωση απουσίας του/της από αυτές οι 
σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των 
απουσιών τους. 
 

5. Μαθητές/τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από 
ένα μαθήματα συνολικά απουσίες περισσότερες του επταπλασίου των 
περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που 
ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα 
ή τα μαθήματα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής/τρια εξετάζονται 
στην εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων (ισχύουν οι πρόνοιες της μη 
πλήρους φοίτησης –βλέπε πιο κάτω). 
 

6. Μαθητής/τριά που απουσίασε για μία έστω περίοδο από το σχολείο, 
οφείλει με την επάνοδο του σε αυτό ή τουλάχιστον όχι αργότερα από 
ΠΕΝΤΕ εργάσιμες ημέρες, να προσκομίσει βεβαίωση του γονέα/κηδεμόνα 
του ή πιστοποιητικό του γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς/κηδεμόνες 
του, που να δικαιολογεί την απουσία του. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 
τα πιο πάνω πρέπει να γίνονται το αργότερο ΔΥΟ μέρες μετά την απουσία 
του μαθητή/τριας. 

 

ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΗΛ.: 22434830 – ΦΑΞ: 22348421 

ΤΑΧ. ΚΙΒ. 29076, 
1621 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 

 
e-mail: lyk-palouriotissa-lef@schools.ac.cy 

mailto:lyk-palouriotissa-lef@schools.ac.cy


2 
 

7. Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή/τριας από το σχολείο αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου. 
 

8. Μαθητής/τρια παραπέμπεται για ανεξέταση αν για το δεύτερο τετράμηνο 
έχει σημειώσει από 60 μέχρι 67 απουσίες των δύο αριθμών 
συμπεριλαμβανόμενων (αυτό δεν ισχύει για το πρώτο τετράμηνο). 
 

9. Μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει 
σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68 του αριθμού αυτού 
συμπεριλαμβανόμενου. 
 

10. Όταν ο μαθητής/τρια προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο πρέπει να 
ενημερώσει εγγράφως τον Διευθυντή με υπογραφή των 
γονέων/κηδεμόνων του/της. 
 

11. Για μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή του ΥΠΠ 
εκτός ή εντός Κύπρου ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που 
τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση του σχολείου, δεν σημειώνονται 
απουσίες αφού ο μαθητής/τρια ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του 
σχολείου του ή υποβάλει ανάλογο αίτημα έγκρισης στην Διεύθυνση Μέσης 
Εκπαίδευσης. 
 

12. Σε μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά συνέδρια ή/και 
αντικατοχικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΠΣΕΜ δεν σημειώνονται 
απουσίες. 
 

13. Στα δελτία επίδοσης τετραμήνου και στα δελτία ετήσιας επίδοσης 
αναγράφεται ο όρος «πλήρης φοίτηση», αν ο μαθητής/τρια έχει σημειώσει 
όχι περισσότερες από 24 απουσίες. Στους μαθητές/τριες των οποίων η 
φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ως πλήρης φοίτηση απονέμονται τιμητικά 
διπλώματα και πριμοδοτούνται με ΔΥΟ μονάδες στην αξιολόγηση 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ΔΔΚ. 
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

1. Για την Α΄ Λυκείου τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του 

τετραμήνου είναι: 

 

Τα Νέα Ελληνικά, τα δύο μαθήματα προσανατολισμού κάθε ΟΜΠ και ένα 

μάθημα ως εξής: 

- 1η και 4η ΟΜΠ: Μαθηματικά κοινού κορμού 

- 2η ΟΜΠ: Χημεία-Βιολογία 

- 3η ΟΜΠ: Ιστορία κοινού κορμού 

 

Νοείται ότι στην 4η ΟΜΠ οι μαθητές/τριες που έχουν εξασφαλίσει 

απόφαση από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, αν το επιθυμούν μετά από γραπτό αίτημα των 

γονέων/κηδεμόνων τους, έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ως 

εξεταζόμενο μάθημα την Ιστορία κοινού κορμού αντί του μαθήματος των 

Αγγλικών Προσανατολισμού. 

 

2. Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές 

εξετάσεις και χαρακτηρίζεται η επίδοση του μαθητή/τριας είναι: 

 

Αποτυχία: 1-9 

Σχεδόν Καλά: 10-12 

Καλά: 13-15 

Πολύ Καλά: 16-18 

Άριστα: 19-20 

 

3. Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής είναι το Σχεδόν καλά 10. 

 

4. Για ΟΛΑ τα μαθήματα (που εξετάζονται ή δεν εξετάζονται γραπτώς στο 

τέλος του τετραμήνου), ο βαθμός της σχολικής χρονιάς είναι ο ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ των βαθμών των δύο τετραμήνων. 

 

5. Μαθητές/τριες που υστερούν εφόσον η ετήσια επίδοση τους είναι κάτω 

του 10 σε μαθήματα που ΔΕΝ εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του 

τετραμήνου, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, είναι υποχρεωμένοι 

να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση το Μάιο-Ιούνιο και στα μαθήματα 

αυτά. 
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6. Για ΟΛΑ τα μαθήματα, ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της 

προφορικής και της γραπτής επίδοσης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν για 

την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν για τη γραπτή επίδοση.  

 

7. Ο μαθητής/τρια προάγεται τον Ιούνιο την περίοδο των προαγωγικών 

εξετάσεων: 

 

Α) όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό σχολικής χρονιάς τουλάχιστον 10 ή 

 

Β) όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενα γραπτώς μάθημα, αλλά ο μέσος 

όρος των βαθμών σχολικής χρονιάς των εξεταζομένων και του μαθήματος 

που υστερεί είναι τουλάχιστον 10 (συμψηφισμός). 

 

Στην αντίθετη περίπτωση ο μαθητής/τρια παραπέμπεται σε ανεξέταση το 

δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η εξέταση αυτή είναι προφορική και 

γραπτή. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής και ο μαθητής 

θεωρείται ότι επιτυγχάνει στην ανεξέταση του Ιουνίου αν ο μέσος όρος των 

βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστο 10  

και έχει πάρει στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 6. Η εξεταστέα ύλη είναι η 

ύλη και των δύο τετραμήνων. 

 

8. Ο μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος και δεν δικαιούται να παρακαθίσει 

σε ανεξετάσεις: 

 

Α) όταν υστερεί σε 3 ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα ή 

 

Β) όταν υστερεί σε 2 εξεταζόμενα και 2 ή περισσότερα μη εξεταζόμενα 

μαθήματα ή 

 

Γ) λόγω μη πλήρους φοίτησης σύμφωνα με το σημείο 2 και 9 (κάτω από το 

κεφάλαιο Απουσίες). 

 

9. Μαθητής/τρια ο οποίος/α παραμένει για δύο φορές στάσιμος στην ίδια 

τάξη ή που αποβλήθηκε για πάντα από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε 

μετεγγράφεται σε άλλο σχολείο και δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο 

σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκε. 

 

 

 



5 
 

Τι συμβαίνει όταν ο μαθητής χάσει δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, 

εξέταση: 

 

1. Μαθητές/μαθήτριες που δικαιολογημένα κατά την κρίση της Διευθυντικής 

Ομάδας δεν προσέρχονται σε κανονική εξέταση Α΄ σειράς τετραμήνου, είτε 

τον Δεκέμβριο είτε τον Μάιο - Ιούνιο, θα εξετάζονται στη Β΄ σειρά εξέτασης 

που θα είναι η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.  

 

 

 

2. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες έστω και δικαιολογημένα δεν 

προσέρχονται στη Β΄ σειρά εξέτασης οποιουδήποτε τετραμήνου, θα 

παραπέμπονται στις ανεξετάσεις του Ιουνίου και θα εξετάζονται γραπτώς 

για το αντίστοιχο τετράμηνο που δεν προσήλθαν στην εξέταση. Οι 

μαθητές/μαθήτριες αυτοί/αυτές διατηρούν την προφορική βαθμολογία του 

τετραμήνου και το 10% της γραπτής αξιολόγησης από το 45-λεπτο 

διαγώνισμα. Οι βαθμολογίες αυτές θα δίνονται ΓΡΑΠΤΩΣ στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες.  

 

 

 

 

 

3. Εξαίρεση στο πιο πάνω, αποτελούν οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες 

δεν προσέρχονται στην Α΄ και Β΄ σειρά εξετάσεων λόγω συμμετοχής τους 

σε διεθνείς αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έτυχαν της έγκρισης 

του ΥΠΠΑΝ. Οι μαθητές/μαθήτριες αυτοί/αυτές θα παρακάθονται σε 

κεντρικές εξετάσεις σε ημερομηνίες που θα ορίζονται από το ΥΠΠΑΝ πριν 

από τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου. Στην περίπτωση που δεν 

προσέλθουν στην καθορισμένη ημερομηνία τότε θα παραπέμπονται στις 

ανεξετάσεις Ιουνίου και θα ισχύει ό,τι και στο σημείο 2.  

 

 

 

 

Δικαιολογημένη 

απουσία στην Α΄ 

Σειρά 

Εξέταση την 

επόμενη μέρα 

Δικαιολογημένη 

απουσία στην Β΄ 

Σειρά 

οποιουδήποτε 

Τετραμήνου 

Ανεξετάσεις Ιουνίου στην ύλη 

του αντίστοιχου Τετραμήνου  

(η προφορική βαθμολογία του 

τετραμήνου/ων διατηρείται) 

Απουσία λόγω 

αγώνων στην Α΄ 

και Β΄ Σειρά 

Εξέταση σε 

προκαθορισμένη 

ημερομηνία 
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4. Οι μαθητές/μαθήτριες που ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ δεν προσέρχονται στις 

κεντρικές προαγωγικές εξετάσεις του πρώτου ή/και του δεύτερου 

τετραμήνου θα παραπέμπονται στις ανεξετάσεις του Ιουνίου. Θα 

εξετάζονται μόνο γραπτώς στην ύλη και των ΔΥΟ τετραμήνων, χωρίς να 

διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. Ο βαθμός της εξέτασης 

θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς και για να προαχθούν θα 

πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Οι μαθητές/μαθήτριες που παραπέμπονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου λόγω 

μη πλήρους φοίτησης, εξετάζονται μόνο γραπτώς στην εξεταστέα ύλη και 

των ΔΥΟ τετραμήνων, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των 

τετραμήνων. Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής 

χρονιάς και για να προαχθούν θα πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα 

βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10.  

 

 

 

 

 

6. Σημειώνεται ότι, οι εξετάσεις Α΄ και Β΄ σειράς καθώς και οι εξετάσεις που 

αναφέρονται στο σημείο 3 όπως και οι ανεξετάσεις Ιουνίου οργανώνονται 

κεντρικά από το ΥΠΠΑΝ.  

 

 

Από τη Διεύθυνση 

Αδικαιολόγητη 

απουσία από 

εξετάσεις 

Τετραμήνων 

Ανεξετάσεις Ιουνίου στην ύλη και των δύο 

Τετραμήνων μαζί 

(η προφορική βαθμολογία των τετραμήνων ΔΕΝ 

διατηρείται)  

Για να περάσει ο μαθητής θέλει 10 στις εξετάσεις 

Μη πλήρης 

φοίτηση 

οποιουδήποτε 

τετραμήνου 

Ανεξετάσεις Ιουνίου στην ύλη και των δύο 

Τετραμήνων μαζί 

(η προφορική βαθμολογία των τετραμήνων ΔΕΝ 

διατηρείται)  

Για να περάσει ο μαθητής θέλει 10 στις εξετάσεις 


