ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
1. Όλοι οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν υποχρεωτικά τον Ιούνιο σύμφωνα με τους Κανονισμούς
Λειτουργίας των Σχολείων ως εξής:
α) Για την Α΄ τάξη Λυκείου στα εξής μαθήματα:





1η ΟΜΠ
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά κ.κ.
Αρχαία προσ.
Ιστορία προσ.






2η ΟΜΠ
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά προσ.
Φυσική προσ.
Χημεία / Βιολογία






3η ΟΜΠ
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά προσ.
Οικονομικά προσ.
Ιστορία κ.κ.






4η ΟΜΠ
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά κ.κ.
Οικονομικά προσ.
Αγγλικά προσ.

β) Για την Β΄ τάξη Λυκείου στα εξής μαθήματα:






1η Κατεύθυνση
Νέα Ελληνικά
Αρχαία / Αρχαιογν.
Ιστορία
Λατινικά
+1 Επιλεγόμενο







4η Κατεύθυνση
Νέα Ελληνικά
Πολιτική Οικονομία
Μαθηματικά
Λογιστική
+1 Επιλεγόμενο






2η Κατεύθυνση
Νέα Ελληνικά
Αγγλικά
Ιστορία
+2 Επιλεγόμενα






5η Κατεύθυνση
Νέα Ελληνικά
Πολιτική Οικονομία
Αγγλικά
+2 Επιλεγόμενα






3η Κατεύθυνση
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά κατ.
Φυσική
+2 Επιλεγόμενα







6η Κατεύθυνση
Νέα Ελληνικά
Θέματα Τέχνης
Θέατρο
Ιστορία
+1 Επιλεγόμενο

γ) Στα μη εξεταζόμενα μαθήματα που υστερούν (το πρόγραμμα των εξετάσεων θα δοθεί στους/στις
μαθητές/τριες που υστερούν, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας του Β΄ τετραμήνου).
δ) Σε μαθήματα για τα οποία δεν προνοείται γραπτή εξέταση αλλά οι μαθητές/τριες επιθυμούν
βελτίωση της βαθμολογίας τους. Για το σκοπό αυτό απαιτείται γραπτή αίτηση προς το
Διευθυντή από μέρους των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών πέντε μέρες πριν από τη διακοπή
των μαθημάτων. (Τα ειδικά έντυπα να ζητηθούν από το διδάσκοντα καθηγητή).
2. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, 15 λεπτά τουλάχιστον πριν την είσοδο στην
τάξη. Μαθητές/τριες που καθυστερούν γίνονται δεκτοί/τές μέχρι και μισή ώρα μετά την διανομή
των εξεταστικών δοκιμίων κατόπιν άδειας του Διευθυντή. O χρόνος της εξέτασης δεν παρατείνεται
για τους αργοπορημένους μαθητές/τριες.
3. Έξοδος μαθητή/τριας από την αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα
μισής ώρας, από την ώρα ανακοίνωσης των θεμάτων.
4. Δεν επιτρέπεται στους/στις μαθητές/τριες να μπαίνουν στην αίθουσα της εξέτασης πριν από τους
καθηγητές/τριες – επιτηρητές/τριες.
5. Οι μαθητές/τριες παραμένουν στη θέση που τους ορίζει ο επιτηρητής σε όλη τη διάρκεια της
εξέτασης.
6. Μαθητής/τρια που απουσιάζει από εξέταση πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Διεύθυνση του
Σχολείου και να δώσει γραπτή δικαιολόγηση της απουσίας. Αρμόδιο σώμα για να επιτρέψει Β΄
σειρά εξέτασης είναι ο Καθηγητικός Σύλλογος. Τονίζεται ότι ο/η μαθητής/τρια που απουσιάζει και
από τις δύο σειρές δικαιολογημένα ή όχι παραπέμπεται σε ανεξετάσεις τον Ιούνιο. Στην περίπτωση
της αδικαιολόγητης απουσίας ο βαθμός της ανεξέτασης του Ιουνίου είναι και ο βαθμός του έτους.
Οι μαθητές/τριες που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται στις προαγωγικές εξετάσεις, εξετάζονται
τον Ιούνιο μόνο γραπτά και διατηρούν την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων.
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7. Συνίσταται στους/στις μαθητές/τριες να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για την εξέταση όργανα
(πέννα, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα) διότι δεν επιτρέπεται ο δανεισμός κατά τη
διάρκεια της εξέτασης.
8. Επιτρέπονται μόνο εγκεκριμένες από την αρμόδια Επιτροπή υπολογιστικές μηχανές που απαραίτητα
πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του σχολείου.
9. Οι μαθητές/τριες παραδίδουν με την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης βιβλία, σημειώσεις, κινητά
τηλέφωνα κλπ., στον επιτηρητή τους και τα παραλαμβάνουν κατά την αποχώρησή τους.
10. Οι μαθητές/τριες γράφουν με πέννα μπλε ή μαύρη μόνο. Απαντήσεις που είναι γραμμένες με
μολύβι, δεν λαμβάνονται υπόψη. Μολύβι επιτρέπεται μόνο στα σχήματα των Μαθηματικών και
όπου δίνονται σχετικές οδηγίες. Η χρήση διορθωτικού υγρού (Tipp-ex) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.
11. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια απαντήσει σε περισσότερες από τις ζητούμενες ερωτήσεις, για
σκοπούς βαθμολόγησης θα λογίζονται μόνο όσες απαντήσεις ζητούνται κατά τις οδηγίες και
μάλιστα εκείνες που εμφανίζονται πρώτες στο γραπτό του/της μαθητή/τριας.
12. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλλά ακόμη και η απλή κατοχή φορητού τηλεφώνου. Αυτό
αποτελεί απόπειρα δολίευσης και ο/η μαθητής/τρια υφίσταται τις συνέπειες των κανονισμών περί
δολίευσης.
13. Μεταξύ των μαθητών/τριών δεν επιτρέπονται συνομιλίες. Μαθητής/τρια που συλλαμβάνεται να
αντιγράφει όπως και μαθητές/τριες που αλληλοβοηθούνται την ώρα της εξέτασης βαθμολογούνται
με μονάδα και η διαγωγή τους κρίνεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.
14. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να αποφεύγουν εντελώς οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις πριν
από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
15. Οι κανονισμοί για την εμφάνιση, στολή και συμπεριφορά των μαθητών/τριών ισχύουν μέχρι
τέλους της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φορούν τη στολή τους στη διάρκεια
των εξετάσεων, όταν θα πάρουν τα ενδεικτικά τους και γενικά σε κάθε εμφάνισή τους στο χώρο
του Σχολείου. Παράλειψη συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
1. Ο/Η μαθητής/τρια προάγεται τον Ιούνιο:
α. Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10.
β. Όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά o μέσος
όρος των βαθμών των εξεταζομένων μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί, είναι
τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά» 10. (Συμψηφισμός)
γ. Όταν έχει ανταποκριθεί στις δραστηριότητες του ΔΔΚ.
2. O/Η μαθητής/τρια παραμένει στάσιμος/η:
α. Όταν υστερεί σε τρία ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα ή σε δύο εξεταζόμενα και δύο ή
περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή
β. Λόγω μη πλήρους (ανεπαρκούς) φοιτήσεως
3. Μαθητής/τρια που θεωρεί τον εαυτό του/της αδικημένο/νη από τη βαθμολογία οποιουδήποτε
μαθήματος στην τελική εξέταση μπορεί μέσω του πατέρα του/της ή του κηδεμόνα του/της να
υποβάλει γραπτή ένσταση στο Υπουργείο Παιδείας για αναβαθμολόγηση μαζί με €11 – για κάθε
μάθημα. Η υποβολή της ένστασης γίνεται μέσω του Διευθυντή του Σχολείου, μέσα σε τέσσερις
(4) μέρες από τη μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
4. Μαθητής/τρια που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις όπως και μαθητές/τριες
που αλληλοβοηθούνται την ώρα της εξέτασης βαθμολογούνται με το βαθμό 1 (ένα).
Τα παραπτώματα αυτά συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου και
μείωση της Διαγωγής ή άλλη πειθαρχική τιμωρία.

ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ! ! !
Λεμεσός, 06 Μαΐου 2019
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Από τη Διεύθυνση
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