
10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ ( ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ) 
(Π.Δ. 126/2016 και τον Ν. 4692/2020) 

 

1. Διδαςκόμενα μακιματα  - Ομάδεσ μακθμάτων 
Τα μακιματα που διδάςκονται ςτο Γυμνάςιο κατατάςςονται ςε τρεισ (3) ομάδεσ ωσ εξισ: 
Ομάδα Α′ (ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΠΣΩ): αα) Νεοελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία δθλ. Γλωςςικι 
Διδαςκαλία και Νεοελλθνικι Λογοτεχνία. αβ) Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία δθλ. Αρχαία 
Ελλθνικι Γλώςςα και Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα από Μετάφραςθ.  αγ) Ιςτορία.  αδ) Μακθματικά.  αε) 
Φυςικι.  αςτ) Βιολογία.  αη) Αγγλικά. 
Ομάδα Β′ :βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.   ββ) Χθμεία.  βγ) Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι.  βδ) Θρθςκευτικά. 
βε) Δεφτερθ ξζνθ γλώςςα.  βςτ) Τεχνολογία – Πλθροφορικι  βη) Οικιακι Οικονομία. 
Ομάδα Γ′ : γα) Μουςικι-Καλλιτεχνικά.  γβ) Φυςικι Αγωγι γγ) Εργαςτιρια Δεξιοτιτων. 
 
2. Γραπτζσ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ 
Οι γραπτζσ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτα μακιματα τθσ Ομάδασ Α' διεξάγονται ςτθν 
εξεταςτικι περίοδο 1 Ιουνίου –15 Ιουνίου 2023.  
 
3. Διάρκεια  γραπτών  εξετάςεων 
Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτθρίων εξετάςεων είναι δίωρθ για όλα τα εξεταηόμενα 
μακιματα, εκτόσ από τα μακιματα τθσ Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ-Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ και θ Αρχαία 
Ελλθνικι Γλώςςα-Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα από Μετάφραςθ, ςυνεξετάηονται ςε τρίωρθ εξζταςθ. 
 
4.Πότε προάγεται ο μακθτισ ςτθν επόμενθ τάξθ- Παραπομπι ςτισ εξετάςεισ τον επτζμβριο 
Ο μακθτισ κρίνεται άξιοσ προαγωγισ ι απόλυςθσ : 
αα) όταν ζχει ςε κάκε μάκθμα βακμό ετιςιασ επίδοςθσ τουλάχιςτον δζκα (10) ι 
αβ) όταν ζχει γενικό μζςο όρο βακμών ετιςιασ επίδοςθσ τουλάχιςτον δεκατρία (13). 

β) Αν δεν πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ προαγωγισ ι απόλυςθσ, ο μακθτισ 

παραπζμπεται το πρώτο δεκαήμερο του επτεμβρίου, ςε επαναλθπτικι εξζταςθ ςτα 
μακιματα ςτα οποία ο βακμόσ ετιςιασ επίδοςισ του είναι μικρότεροσ από δζκα (10), 

ΕΦΟΟΝ ο αρικμόσ των μακθμάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τζςςερα (4). 
Αν δεν πληροφνται οι παραπάνω προχποθζςεισ προαγωγήσ ή απόλυςησ και ο μαθητήσ ζχει βαθμό 

ετήςιασ επίδοςησ μικρότερο από δζκα (10) ςε περιςςότερα από τζςςερα (4) μαθήματα, τότε ΔΕΝ 
κρίνεται άξιοσ προαγωγήσ ή απόλυςησ, ΔΕΝ παραπζμπεται ςε επαναληπτική εξζταςη το Σεπτζμβριο και 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την τάξη. Οι υπολογιςμοί γίνονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σφςτημα 

Myschool. 
 
γ) Για τα μακιματα τθσ Ομάδασ Α′ οι επαναλθπτικζσ εξετάςεισ το επτζμβριο είναι προφορικζσ και 
γραπτζσ. Η προφορικι εξζταςθ προθγείται τθσ γραπτισ. 
 
Για τα μακιματα τθσ Ομάδασ Β′ και τθσ Ομάδασ Γ′  οι επαναλθπτικζσ εξετάςεισ το επτζμβριο είναι 
προφορικζσ.  
 
Οι επαναλθπτικέσ εξετάςεισ του επτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τθ διαδικαςί α των 
εξετάςεων του Ιουνίου. Σα προγράμματα των εξετάςεων (ΙΟΤΝΙΟΤ–ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ) κα ανακοινωκοφν 
ςτθν Ιςτοςελίδα του ςχολείου και κα κοινοποιθκοφν ςε ςασ με βάςθ τον αρικμό μθτρώου του 
μακθτι/τριασ.  


