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I. ΓΔΝΙΚΑ  
 

§ 1:   Σν κνληέιν ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο   

 

ην κνληέιν ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 20.02.2006, είλαη 
θαηαγεγξακκέλεο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ. Απηό ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία θαη 
απνηειεί ζηόρν θαη πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο εμέιημεο . 

Πξννπηηθή καο είλαη ε Δπξώπε  

 

Η Γεξκαληθή Σρνιή Θεζζαινλίθεο είλαη έλα παξαδνζηαθό θαη ζύγρξνλν ηδησηηθό ζρνιείν 
ζηελ Ειιάδα, ππνζηεξηδόκελν από ην γεξκαληθό θξάηνο, ην νπνίν είλαη αλνηρηό απέλαληη 
ζηελ πνηθηιόηεηα ησλ επξσπατθώλ πνιηηηζκώλ, θαη αληηκεησπίδεη ηε ζπλάληεζε ηεο 

γεξκαληθήο θαη ηεο ειιεληθήο λννηξνπίαο θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ, σο 
κηα επθαηξία, γηα ηελ αλάπηπμε  ελόο επξσπατθνύ ηξόπνπ ζθέςεο. Οη καζεηέο καο, είλαη 

αλνηρηνί απέλαληη ζε άιινπο πνιηηηζκνύο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα δσή ζε κηα 
ελσκέλε Επξώπε.  
 

Η ΓΣΘ είλαη έλα ζρνιείν ζπλάληεζεο, κε έλα γεξκαληθό θαη ειιεληθό ηκήκα, ην νπνίν 
επηδηώθεη κηα ζηεξεή ζύλζεζε κεηαμύ ηνπ γεξκαληθνύ θαη ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Πξνεηνηκάδνπκε ηνπο καζεηέο καο ηόζν γηα ηηο ειιεληθέο όζν θαη ηηο  
γεξκαληθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Οη καζεηέο θαη ησλ δύν ηκεκάησλ, ζπλεξγάδνληαη ζην 
κάζεκα ζπλάληεζεο, ζε δηάθνξα ζρνιηθά καζήκαηα θαη ζρνιηθέο ηάμεηο. Ο απώηεξνο 

καο ζηόρνο, είλαη έλα θνηλό ζρνιηθό απνιπηήξην ζε νινθιεξσκέλεο ηάμεηο, θαη ζηα δύν 
ηκήκαηα.  

Εθπαηδεύνπκε ηνπο καζεηέο καο γηα λα γίλνπλ ελεξγνί επξσπαίνη πνιίηεο. Γηα ην ιόγν 

απηό δελ πεξηνξηδόκαζηε κόλν ζηελ ελαζρόιεζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνύ, αιιά παξάιιεια, ην κάζεκα ηεο μέλεο γιώζζαο γεληθόηεξα, θαη ην κάζεκα 

ζηηο δύν γιώζζεο δηδαζθαιίαο, παίδεη έλαλ πξσηεύνληα ξόιν ζην ζρνιείν καο.  

Αμίεο, όπσο ε  ακθόηεξε αλνρή, ν ζεβαζκόο γηα ην δηαθνξεηηθά ζθεπηόκελν θαη ε ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζην μέλν, θαηαιακβάλνπλ πςειέο ζέζεηο.  

 

Βνεζάκε ηνπο καζεηέο καο λα γίλνπλ απηόλνκνη  

θαζώο θαη ππεύζπλνη άλζξσπνη 

 
Δίλνπκε έκθαζε ζηελ ππεύζπλε εξγαζία θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, αιιά θαη ζηελ 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη θαιιηεξγείηαη ε (απην-)πεηζαξρία, ε 
εηνηκόηεηα γηα ζπκκεηνρή θαη απόδνζε, ε νκαδηθόηεηα θαη ε ηθαλόηεηα λα επηιύνληαη νη 
δηαθνξέο θηιηθά θαη επνηθνδνκεηηθά.  

 
Πξνζθέξνπκε ζηνπο καζεηέο καο ζεκειηώδεηο γλώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάμε 
θαζώο θαη κηα επξεία γεληθή εθπαίδεπζε.  

 



Πέξαλ απηνύ, δίλνπκε ζηνπο καζεηέο καο ηε δπλαηόηεηα, λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα 
εκβαζύλνπλ ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο ζηα πιαίζηα εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο 

εκέξεο έξγσλ (πξόηδεθη) ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο, εθδξνκέο, αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη αληαιιαγέο καζεηώλ θαζώο θαη ζε επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο 

αζθήζεηο.   

 

Η εμαηξεηηθή θήκε ηνπ ζρνιείνπ καο βαζίδεηαη ζηελ πςειή πνηόηεηα 

δηδαζθαιίαο, θαη ππνρξέσζή καο είλαη, απηή λα δηαζθαιηζηεί θαη ζην 

κέιινλ. 

 

Όινη νη θαζεγεηέο εξγάδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πςειήο 

πνηόηεηαο δηδαζθαιίαο θαη πξνζθέξνπλ καζήκαηα πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ καζεηή 
θαη πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κεζνδηθόηεηα, κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο δηδάζθεηαη λα 

ζθέθηεηαη πέξα ησλ νξίσλ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ.   
 
Σηηο άξηηα, ηερληθά θαη επηζηεκνληθά εμνπιηζκέλεο, ζρνιηθέο αίζνπζέο καο, ζηηο 

ζύγρξνλεο αίζνπζεο κνπζηθήο θαη εηθαζηηθώλ, θαζώο θαη ζηηο άλεηεο αζιεηηθέο καο 
εγθαηαζηάζεηο, νη καζεηέο καο δε δηδάζθνληαη κόλν ζεσξεηηθέο γλώζεηο αιιά, γίλνληαη 

θαη πξαθηηθά  δεκηνπξγηθνί.  

Τα ζρέδηα θαη νη ζηόρνη καο, δηαζθαιίδνληαη κέζσ ηαθηηθήο επηκόξθσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηεο ζπλερνύο αμηνιόγεζεο ηνπ. 

Πξνσζνύκε έλαλ αλνηρηό ζρνιηθό πνιηηηζκό, ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο 
αλαιακβάλεη επζύλεο.   

 

Οη καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαζώο θαη όινη όζνη ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, 

ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλαληώληαη κε εκπηζηνζύλε θαη πξνζπκία. Οη καζεηέο πνπ 
αληηιακβάλνληαη ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν καο σο κηα επθαηξία πνπ ηνπο 

πξνζθέξεηαη, ζα αηζζαλζνύλ  εδώ κηα άλεζε.  
 
Οη δηαδηθαζίεο θαη νη ηξόπνη ιήςεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη κε ζαθείο 

αξκνδηόηεηεο. Σεκαληηθέο βάζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο καο, απνηεινύλ ε έγθαηξε θαη 
νινθιεξσκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ε ζπδήηεζε γηα πξνβιήκαηα θαη αηηήκαηα   

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.  
 
Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζπλ-εξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε 

αξκνδηόηεηαο ηνπο γηα ηελ ζρνιηθή εμέιημε, κε νδεγό ην παξόλ κνληέιν.   



§ 2:  θνπόο ηνπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ  
 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην ζρνιηθό κνληέιν, ην ζρνιείν είλαη ζε ζέζε λα 
εθπιεξώζεη ηελ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ κόλν κε ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπ 

ζρνιηθνύ θνξέα, ηεο ζρνιηθήο δηεύζπλζεο1, ησλ θαζεγεηώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ 
γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. Οη όξνη ηνπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ εμππεξεηνύλ ηε δηαθάλεηα θαη 
ζύκπξαμε.  

 
§ 3:  Λνηπνί θαλνληζκνί  

Ο παξώλ ζρνιηθόο θαλνληζκόο ζπκπιεξώλεηαη από : 
 

 Σνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ζρνιείνπ (ζπλεκκέλν 1) 

 Σν θαηαζηαηηθό ηνπ γεξκαληθνύ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ (ζπλεκκέλν 2) 

 Σνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ γεξκαληθνύ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη 

ηνπ ειιεληθνύ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ (ζπλεκκέλα 3α θαη 3β) 

 Σνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνπιίνπ (ζπλεκκέλν 4) 

 Σνλ θαλνληζκό ηνπ λεπηαγσγείνπ (ζπλεκκέλν 5) 

 Σηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζην γεξκαληθό ηκήκα ηεο ΓΘ (ζπλεκκέλν 6) 

 Σηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζην ειιεληθό ηκήκα ηεο ΓΘ (ζπλεκκέλν 7) 

 Σηο απνπζίεο από καζήκαηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε I (ζπλεκκέλν 8) 

 Σηο απνπζίεο από καζήκαηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε II (ζπλεκκέλν 9) 

 Σηο δηαηάμεηο πξναγσγήο θαη ειέγρσλ επίδνζεο γηα ην γεξκαληθό ηκήκα 

(ζπλεκκέλν 10) 
Σηο απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή ηεο βαζκίδαο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη εηδηθέο 
δηαηάμεηο γηα καζεηέο ηεο θύξηαο ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ πξαθηηθνύ γπκλαζίνπ (ζπλεκκέλν 11) 

 Σα δηαγσλίζκαηα ζην γεξκαληθό ηκήκα (ζπλεκκέλν 12) 

 Σα εθπαηδεπηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα ζπκκόξθσζεο (ζπλεκκέλν 13) 

 Σνπο δηαθαλνληζκνύο κεηαμύ καζεηώλ, θαζεγεηώλ θαη γνλέσλ (ζπλεκκέλν 14) 

 Σηο ξπζκίζεηο επνπηείαο (ζπλεκκέλν 15) 

 Σελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο (ζπλεκκέλν 16) 

 Σελ γισζζηθή αθνινπζία ζην γεξκαληθό ηκήκα (ζπλεκκέλν  17) 

 Σηο δηαηάμεηο πεξί δηδάθηξσλ θαη ηειώλ (ζπλεκκέλν  18) 
 

 
 

II. Η ΘΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ  
 
§ 4:  Βαζηθέο αξρέο  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη κνξθσηηθήο απνζηνιήο  είλαη ζεκαληηθό, νη 
καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηακόξθσζε ηνπ καζήκαηνο θαη 

ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο, αιιά λα είλαη επηπιένλ θαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη 
θαη λα αζθνύλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο .  

                                                 
1  Ππορ διεςκόλςνζη ηος αναγνώζηη , παπαλείπεηαι η ηαςηόσπονη σπήζη  ηων καηαλήξεων απζενικού και θηλςκού 

γένοςρ. 



 
 

 
§ 5:  Γηθαηώκαηα ηνπ καζεηή  

 

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη ηε δηακόξθσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, νη 
καζεηέο ζπκβάιινπλ, ζύκθσλα κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηελ ειηθία ηνπο, ζηελ πξαγκάησζε 

ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο γηα κόξθσζε.   
Δηδηθόηεξα, έλαο καζεηήο έρεη ην δηθαίσκα , 

- Να ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνύλ  
- Να ελεκεξώλεηαη γηα ηηο επηδόζεηο ηνπ θαη λα ηνπ παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ηε 

ζρνιηθή ηνπ πνξεία 

- Να ελίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί όηη αληηκεησπίζηεθε ή αμηνινγήζεθε 
αδίθσο  

- Να εηζαθνύεηαη ε άπνςή ηνπ πξηλ ηνπ επηβιεζνύλ κέηξα ζπκκόξθσζεο   (βι. 
ζπλεκκέλν 14) 

 
§ 6:  Τπνρξεώζεηο ηνπ καζεηή  
 

Γηα λα επηηύρεη ην ζρνιείν ην ζηόρν ηνπ, λα κνξθώζεη ζπλνιηθά ηνπο καζεηέο ηνπ, 
θξίλεηαη απαξαίηεην, θάζε καζεηήο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα πξνζέξρεηαη έγθαηξα 
ζην κάζεκα θαη ζηηο ππνρξεσηηθέο ζρνιηθέο εθδειώζεηο πνπ ζπλδένληαη κε εθάζηνηε 

κάζεκα.  
Ο καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ζρνιείνπ (βι. 

ζπλεκκέλν 1) θαζώο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο ζρνιηθήο 
δηεύζπλζεο, ησλ θαζεγεηώλ θαη ινηπώλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ σο 
ζθνπό ηελ ηήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ καζεκάησλ θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ζρνιηθήο 

θαζεκεξηλόηεηαο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε θαη εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Κάζε καζεηήο είλαη ζπλππεύζπλνο γηα ηελ θξνληίδα ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ 
ζρνιηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ θαζώο θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ 
ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ (απιή).  

Η θαθόβνπιε ξύπαλζε θαη νη ππαίηηεο θαηαζηξνθέο ππνρξεώλνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζε 
ησλ δεκηώλ θαη κπνξνύλ λα επηθέξνπλ ηελ επηβνιή κέηξσλ ζπκκόξθσζεο.  

Δληόο ηνπ ζρνιείνπ (θηίξην θαη πεξηβάιινληαο ρώξνο) απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξήζε 
αιθννινύρσλ πνηώλ, ινηπώλ εζηζηηθώλ νπζηώλ θαζώο θαη ην θάπληζκα.   
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί πνπ απνθαζίζηεθαλ από θνηλνύ από ηνπο 

καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο. (βι. ζπλεκκέλν 14) 
 
§ 7:  πκκεηνρή ηνπ καζεηή  
 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απνζηνιήο, ην ζρνιείν νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη 

ζηνπο καζεηέο ηελ αλάιεςε επζπλώλ, θη εηδηθόηεξα, λα πξνσζήζεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο 
ζην κάζεκα θαζώο θαη λα εληζρύζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα.  

Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ην ελ ιόγσ εγρείξεκα θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθό ησλ 
καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ  (βι. ζπλεκκέλν  2). 
Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά  πξνγξάκκαηα θαη νκάδεο εξγαζίαο, νη καζεηέο 



κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο ηόζν γηα ηνπο 
ίδηνπο όζν θαη γηα ην ζρνιείν θαη ππεξβαίλνπλ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ.  
Η ελδερόκελε έθδνζε ζρνιηθώλ εθεκεξίδσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο ησλ καζεηώλ κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  
    
 
 
III.  ΓΟΝΔΙ ΚΑΙ ΥΟΛΔΙΟ  

 
§ 8:  πλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν  
 

Η κόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ απνηεινύλ έλα θνηλό θαζήθνλ ησλ γνλέσλ 
θαη ηνπ ζρνιείνπ. Απηό πξνϋπνζέηεη ηελ ζηελή θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην 

ζρνιείν, θαζώο θαη κηα έγθαηξε ζπλελλόεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη πηζαλέο 
δπζθνιίεο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηώλ.  
Σν ζρνιείν ζπκβνπιεύεη ηνπο γνλείο ζε εηδηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα, ελώ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νδεγίεο θαη θαλνληζκνύο, νξίδεη ώξεο ζπλεξγαζίαο, 
ζπλαληήζεηο γνλέσλ κε θαζεγεηέο θαη ζπλειεύζεηο γνλέσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο  

επηθνηλσλίαο κεηαμύ γνλέσλ θαη ζρνιείνπ.  
Οη γνλείο ππνζηεξίδνπλ ην ζρνιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ απνζηνιή. πλεξγάδνληαη κε 
ηνπο θαζεγεηέο θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηε δηαγσγή θαη ηηο 

ζρνιηθέο επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ ηνπο.  
Οη γνλείο θξνληίδνπλ ην παηδί ηνπο λα εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, λα 

παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηα καζήκαηα θαη λα πξνζέξρεηαη εγθαίξσο ζην κάζεκα, λα είλαη 
θαηάιιεια εθνδηαζκέλνο κε ζρνιηθά είδε ηνπ καζήκαηνο θαη επηκειώο 
πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηα καζήκαηά ηνπ θαη λα κεξηκλά γηα ηνλ ζρνιηθό εμνπιηζκό ηνπ 

ζρνιείνπ (βι. αλαιπηηθόηεξα ζπλεκκέλν 14). 
Οη γνλείο ππνρξενύληαη ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ θαη ινηπώλ ηειώλ, πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηνλ ζρνιηθό θνξέα. Αηηήζεηο γηα απαιιαγή ή έθπησζε δηδάθηξσλ 
κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ από ηνπο γνλείο εκπξόζεζκα ζηελ δηνηθεηηθή δηεύζπλζε, κε 
πξνζθόκηζε επίζεκσλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
θαηάζηαζε. Απηή ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία πξνο απόθαζε ζηνλ ζρνιηθό θνξέα. Σα 
πεξαηηέξσ νξίδνληαη από ηε δηάηαμε πεξί ζρνιηθώλ δηδάθηξσλ θαη ηειώλ. 

(ζπλεκκέλν 19). 

 
§ 9:  πκκεηνρή ησλ γνλέσλ  

 

Οη γνλείο θαινύληαη – εθόζνλ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο – λα εληαρζνύλ ζην 

ύιινγν ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα 
δξώκελα απηνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
απνθάζεηο ηνπ ζρνιηθνύ θνξέα. Σα πεξαηηέξσ νξίδνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ 

ζπιιόγνπ.  
Πέξα από ηε ζπλεξγαζία ζην ζύιινγν, δίδεηαη ζηνπο γνλείο ε δπλαηόηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. ε απηό ζπκβάιιεη θπξίσο ε 
εθινγή εθπξνζώπσλ γνλέσλ αλά ζρνιηθή ηάμε θαη ζηα δύν ηκήκαηα θαζώο θαη ε 
ζπλεξγαζία ηνπ γεξκαληθνύ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη ηνπ ειιεληθνύ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη 



θεδεκόλσλ (βι. ζπλεκκέλα 3α θαη 3β) 
 
IV. ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΚΑΙ ΥΟΛΔΙΟ  
 

§ 10: Δθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ θαζεγεηή  
 

Οη θαζεγεηέο ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε ηνπο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο εληνιή θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ βέιηηζηε πξνώζεζε ησλ καζεηώλ.  Γηα ην ιόγν απηό, πξνζπαζνύλ, κε ηελ 
ππνδεηγκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, λα ηεξνύλ ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο, πνπ νη καζεηέο 

θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ (βι. ζπλεκκέλν 14, θαζώο θαη § 22). Οη θαζεγεηέο 
πξνεηνηκάδνπλ επηκειώο ην κάζεκα θαη ην δηακνξθώλνπλ κεζνδηθά. Μέζσ ηεο 
δηάθαλεο αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ εδξαηώλνληαη θαη εθαξκόδνληαη αληηιεπηνί 

θαλόλεο γηα ηε βαζκνιόγεζε. (βι. §18 θαη 19). 
Οη εθπαηδεπηηθνί επηδηώθνπλ κηα επνηθνδνκεηηθή θαη ζπλαηλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο απηώλ, θαζώο θαη κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ηεξνύλ 
ππεύζπλα ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα επνπηεία, κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηώλ 
θαη ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (βι. ζπλεκκέλν 15). 

 
§11: πκβνύιην θαζεγεηώλ  

 

Σν ζπκβνύιην ησλ θαζεγεηώλ εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπιιόγνπ ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη έλαληη ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιηθνύ ζπιιόγνπ. Αγσλίδεηαη δε γηα έλα θαιό θιίκα ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηώλ ζπλαδέιθσλ. Σα πεξαηηέξσ νξίδνληαη από ηνλ εζσηεξηθό 

θαλνληζκό ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ θαζεγεηώλ (βι. ζπλεκκέλν 16). 
 

 
V. ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ  
 

§ 12: Δγγξαθή θαη εηζαγσγή  
 

Η εγγξαθή ησλ καζεηώλ γίλεηαη από ηνπο γνλείο ή από έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξόζσπν. Καηά ηελ εγγξαθή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ησλ εγγξάθσλ, πνπ 
δεηνύληαη από ην ζρνιείν.  

Γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ έληαμε ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Ι θαη ΙΙ ηνπ γεξκαληθνύ 
ηκήκαηνο, απνθαζίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ελδερνκέλσο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 
δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ηνλ εθάζηνηε ζπληνληζηή ηεο ζρνιηθήο βαζκίδαο,  

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ ηεο 
Γεξκαλίαο . 

Οη καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ θαηνηθνύλ ζηελ Διιάδα, εηζάγνληαη κόλν εάλ έρεη 
νξηζηεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε έλαο λόκηκνο θεδεκόλαο . Απηό ηζρύεη θαη γηα 
ελήιηθεο καζεηέο.  

Καηά ηελ εγγξαθή, νη γνλείο ιακβάλνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ζρνιείνπ, νη 
νπνίνη κέζσ ηεο γξαπηήο δήισζεο παξαιαβήο απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηνπ ζρνιηθνύ 

θαλνληζκνύ.  
Η εγγξαθή ζην εθάζηνηε ηκήκα ηεο ΓΘ νξίδεηαη βάζεη ησ λ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ. (βι. 
ζπλεκκέλα 6,7 θαη 8)  



 
§ 13: Γηαγξαθή θαη απνθνίηεζε  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν, πξνηνύ λα έρεη 

νινθιεξώζεη ηε θνίηεζή ηνπ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ηίηινπ 
απνθνίηεζεο, απαηηείηαη ε γξαπηή δηαγξαθή από ηνπο γνλείο ηνπ. (βι. §21)   
Ο καζεηήο  απνθνηηεί όηαλ  

- έρεη νινθιεξώζεη ηε ζρνιηθή ηνπ θνίηεζε θαη έρεη επηηύρεη ηνλ εθάζηνηε ζηόρν 
απνθνίηεζεο (βι. §21) 

- δηαγξάθεηαη γξαπηώο από ηνπο γνλείο ηνπ (βι. άλσ) 
- απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ θνίηεζε ιόγσ επηβνιήο ελόο κέηξνπ ζπκκόξθσζεο.  
 

Οη καζεηέο πνπ επέηπραλ ην ζηόρν ηεο ζρνιηθήο θνίηεζήο ηνπο, ιακβάλνπλ ηίηιν 
απνιπηεξίνπ, ελώ όινη νη ππόινηπνη, πηζηνπνηεηηθό απνθνίηεζεο.  
 
VI. ΥΟΛΙΚΗ ΦΟΙΣΗΗ  
 

§ 14: πκκεηνρή ζην κάζεκα θαη ζηηο ζρνιηθέο εθδειώζεηο  
 

Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά ηα ζρνιηθά καζήκαηα θαη λα 
πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζ’ απηά. Απηό πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηκειή πξνεηνηκαζία ηνπο, 
ηελ ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή, ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί θαη ηελ νξζή πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ γηα θάζε κάζεκα βηβιίσλ, 
ηεηξαδίσλ θαη ινηπώλ ζρνιηθώλ εηδώλ. Οη εκέξεο ζεκαηηθώλ εξγαζηώλ, νη επίζεκεο 

ζρνιηθέο ενξηέο, νη πεξίπαηνη θαη νη ζρνιηθέο εθδξνκέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 
εθδειώζεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ππνρξενύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ. Καηά ηελ ζρνιηθή 
εγγξαθή ηνπ παηδηνύ ηνπο, νη γνλείο απνδέρνληαη θαη ην πξόγξακκα δηαδξνκώλ θαη 

κεηαθνξώλ ηνπ ζρνιείνπ (ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο κπνξεί λα γίλεη αίηεζε 
επηδόηεζεο ζηνλ γεξκαληθό ή ηνλ ειιεληθό ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ). 

Η δήισζε ελόο καζεηή γηα ζπκκεηνρή ζε θάπνηα νκάδα εξγαζίαο, ηνλ ππνρξεώλεη ζε 
ηαθηηθή παξνπζία θαη ζε εκπξόζεζκεο θαηαβνιέο ησλ αλάινγσλ εηζθνξώλ.   
ρεηηθά κε νκάδεο εξγαζίαο άλεπ εηζθνξώλ, ην ζρνιηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα ηνλ 

ζρνιηθό θνξέα, ζε ζπλελλόεζε κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.     
 
§ 15: Γηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ απνπζία από καζήκαηα γηα όιεο ηηο ζρνιηθέο 
βαζκίδεο ηνπ γεξκαληθνύ ηκήκαηνο  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο ιόγσ αζζέλεηαο ή γηα άιινπο ιόγνπο δελ είλαη ζε 
ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θάπνην κάζεκα ή θάπνηα ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα, ην ζρνιείν 

ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ηειεθσληθώο κε αλαθνξά ηεο αηηίαο γηα ηελ απνπζία ηνπ 
καζεηή, ηελ ίδηα θηόιαο εκέξα. Σν αξγόηεξν ηελ 4ε εκέξα καζεκάησλ (ππνινγηζκέλε 
από ηελ 1ε εκέξα απνπζηώλ ) νη γνλείο πξέπεη λα ππνβάιινπλ τωρίς πρόζκληζη κηα 

γξαπηή δήισζε (ή κηα ηαηξηθή γλσκάηεπζε), εηδάιισο νη απνπζίεο ζα ζεσξεζνύλ 
αδηθαηνιόγεηεο.   

Η ζρεηηθή ελεκέξσζε νθείιεη λα γίλεη από ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή.   
Ωο πξνο ηηο αθξηβείο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ απνπζία από καζήκαηα βι. ζπλεκκέλα 8 
θαη 9.  



 
α) γηα ην Λύθεην ηνπ γεξκαληθνύ ηκήκαηνο 

 

Γηα ην γεξκαληθό Λύθεην ηζρύνπλ νη θαλνληζκνύ ηνπ ζπλεκκέλνπ 9. 

 
β) γηα ην ειιεληθό ηκήκα  
 

 Γηα ην ειιεληθό ηκήκα, ζρεηηθά κε ηηο ώξεο θαη εκέξεο απνπζηώλ, ηζρύνπλ νη ξπζκίζεηο 
ησλ ειιεληθώλ λόκσλ.   

 
§ 16: Υνξήγεζε άδεηαο από καζήκαηα θαη ινηπέο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
          

Αηηήζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ππνβάιινληαη από ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή.   
Η απαιιαγή κε ρνξήγεζε άδεηαο γηα επηκέξνπο ώξεο καζεκάησλ δίδνληαη από ηνλ 

εθάζηνηε θαζεγεηή. ην ειιεληθό ηκήκα απαηηείηαη θαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο ειιεληθήο 
δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. Έσο δπν εκέξεο άδεηα ζην γεξκαληθό ηκήκα δίδεηαη από ηνλ 
θαζεγεηή ηεο ηάμεο, ζην δε ειιεληθό ηκήκα  από ηελ ειιεληθή δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.   

Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε αδείαο πέξαλ ησλ δύν εκεξώλ καζεκάησλ, θαζώο θαη μια ή 
περιζζόηερες ημέρες ζε άμεζη ζσνάρηηζη με ζτολικές διακοπές ή 

αργίες/ηριήμερα πξέπεη λα δεηνύληαη κε γξαπηή αίηεζε πξνο ηε δηεύζπλζε 
ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο λσξίηεξα. ε δε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο, ην ζπληνκόηεξν 
δπλαηό. Γεληθόηεξα ηζρύεη, όηη νη άδεηεο ρνξεγνύληαη κόλν ζε εηδηθέο θαη εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο (ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιόγνη, λνζειεία ζην εμσηεξηθό, καζήκαηα 
γισζζνκάζεηαο, εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίσλ γισζζνκάζεηαο, ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκνύο). ε πεξίπησζε πνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο πξνβιέπνληαη 
δηαγσλίζκαηα ή ηεζη, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή. 
Σα καζήκαηα γισζζνκάζεηαο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δεν ζεσξνύληαη ιόγνη γηα ρνξήγεζε άδεηαο.   
ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο άδεηαο ν αηηώλ ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ κειέηε ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο πνπ απσιέζζεθε . 
Γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ απνπζηώλ, ζα πξέπεη ηπρόλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο, εθόζνλ είλαη 
εθηθηό, λα πξνβιέπνληαη ζε ώξεο εθηόο καζεκάησλ. 

Δάλ έλαο καζεηήο γηα απξόβιεπηνπο ιόγνπο, δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη έγθαηξα από ηηο 
ζρνιηθέο δηαθνπέο, ζα πξέπεη απηό λα δειώλεηαη ζηελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 
§ 17: Απαιιαγή ζπκκεηνρήο ζε επηκέξνπο καζήκαηα 
 

Η απαιιαγή από επηκέξνπο καζήκαηα είλαη εθηθηή κόλν θαηά εμαίξεζε θαη ζε 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο. Απηή δίδεηαη από ηελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη 

θαηά θαλόλα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε. 
Σν κάζεκα ηεο Ηζηθήο είλαη έλα νξζό κάζεκα ηνπ ζρνιείνπ θαη δηδάζθεηαη ζηηο ζρνιηθέο 
ηάμεηο 5 έσο 9 ηνπ γεξκαληθνύ ηκήκαηνο. ην ειιεληθό ηκήκα ηζρύνπλ νη λόκηκεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ.   
Μηα απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ Γαιιηθώλ γηα καζεηέο ηεο θύξηαο ππνρξεσηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πξαθηηθνύ γπκλαζίνπ δελ κπνξεί λα δνζεί γηα 
ιόγνπο ειιηπήο επνπηείαο θαζώο θαη γηα ιόγνπο δηαηήξεζεο ηεο δπλαηόηεηαο γηα ηελ 
επηινγή ηεο κειινληηθήο πνξείαο ζρνιηθήο θνίηεζεο  (ιεπηνκέξεηεο βι. ζπλεκκέλν 11). 



Μηα καθξόρξνλε απαιιαγή από ηε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί 
λα δνζεί κόλν εθόζνλ ζεσξείηαη βάζεη κηαο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο απνιύησο 

απαξαίηεηε. Η απόθαζε ιακβάλεηαη από ηελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαηόπηλ 
πξνζθόκηζεο ηεο αληίζηνηρεο γλσκάηεπζεο. 

 
 
VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΩΝ 

ΔΠΙΓΟΗ  
§ 18:  Δπηδόζεηο θαη κνξθέο εξγαζίαο  

 
Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα πιαίζηα ηεο 
παηδαγσγηθήο ηνπ επζύλεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο θαζεγεηώλ θαη ζηηο 
ζπλειεύζεηο καζεκάησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζρνιηθώλ επηδόζεσλ επηδηώθνληαη 

πνιπάξηζκεο γξαπηέο, πξνθνξηθέο θαη πξαθηηθέο κνξθέο εξγαζηώλ. Όιεο νη κνξθέο 
εξγαζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ επηδόζεσλ, ζα πξέπεη 
λα έρνπλ εμαζθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

Οη θαλνληζκνί γηα ηηο εμεηάζεηο αμηνιόγεζεο θαη ε βαζκνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ 
αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο γηα ηα επηκέξνπο καζήκαηα ζην ζπλεκκέλν 13 . 

 
§ 19:  Καζήθνληα 
 

’ όια ηα καζήκαηα ε θύξηα ελαζρόιεζε κε ηε δηδαθηέα ύιε γίλεηαη ζην κάζεκα. Σα 
θαζήθνληα πξνθύπηνπλ από ηε ζεκαηνινγία ησλ καζεκάησλ θαη εμππεξεηνύλ ηελ 

επαλάιεςε, ηελ εκβάζπλζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία . Ο όγθνο θαη ν βαζκόο δπζθνιίαο ζα 
πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ ειηθία θαη ζηελ ηθαλόηεηα απόδνζεο ησλ καζεηώλ. Σα 
θαζήθνληα ζα πξέπεη δε λα πξνεηνηκάδνληαη θαη λα εθπνλνύληαη κε ηξόπν ώζηε, νη 

καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα ηα δηεθπεξαηώλνπλ ζ’ έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. 
Σα θαζήθνληα θαηά θαλόλα ειέγρνληαη θαη ζπδεηνύληαη ζην κάζεκα, ελώ ηα ηεηξάδηα 

καζεκάησλ ειέγρνληαη ηαθηηθά. 
 
§ 20:  Γηαηάμεηο πξναγσγήο θαη ειέγρσλ επίδνζεο 

 

Γηα ηελ πξναγσγή θαη ηνπο ειέγρνπο επίδνζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο βαζκίδαο Ι ηνπ 

γεξκαληθνύ ηκήκαηνο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πξναγσγήο θαη ειέγρσλ επίδνζεο (βι. 
ζπλεκκέλν 10). 
Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα ΙΙ ηνπ γεξκαληθνύ ηκήκαηνο ηζρύεη ν θαλνληζκόο ηνπ 

Λπθείνπ θαη ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ (δηαηίζεληαη από ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Λπθείνπ). 
Καηά βάζε ηζρύεη, όηη από ηελ 11ε ηάμε ζηελ 12ε ηάμε δελ ππάξρεη πξναγσγή επεηδή νη 

επηδόζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 4 εμακήλσλ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο . 
Δάλ ζην ηέινο ηεο 11εο ηάμεο θαλεί όηη έλαο καζεηήο δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο, ζα πξέπεη λα επαλαιάβεη ηελ ζρνιηθή ηάμε ή λα 

εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν κε απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο-γπκλαζίνπ. Αθόκε είλαη 
εθηθηή θαη κηα πξναηξεηηθή επαλάιεςε ηεο 11εο ηάμεο γηα ηε βειηίσζε ησλ κνλάδσλ 

αμηνιόγεζεο . ε θάζε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο θηλδπλεύεη κε ηελ αλάγθε πξνο 
επαλάιεςε, παξέρνληαη ζπκβνπιέο από ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Λπθείνπ. 
Δάλ ππάξμεη απνηπρία ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο 12εο ηάμεο, ε ηάμε 



θαζώο θαη νη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ κηα θνξά . 
Η κέγηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Λύθεην είλαη 4 έηε. 

ην ειιεληθό ηκήκα ηζρύεη ε ειιεληθή λνκνζεζία. 
 
§ 21:  Απνιπηήξηα  ζρνιηθήο θνίηεζεο 
 

Η Γεξκαληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο παξέρεη ηνπο εμήο ηίηινπο απνιπηεξίσλ: 

 
α) ζην Γεξκαληθό ηκήκα 

Απνιπηήξην θύξηαο ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κεηά ηελ 9ε ηάμε  θαη 
ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή θνίηεζε θαη θαηόπηλ επηηπρεκέλεο ζπκκεηνρήο ζηηο θεληξηθέο 
γξαπηέο εμεηάζεηο θαηά ην ηέινο ηεο 9εο ηάμεο ζηα καζήκαηα Γεξκαληθώλ ή 

Μαζεκαηηθώλ, θαηόπηλ θαζνξηζκνύ από ηελ πλέιεπζε ησλ Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ θαη 
κηαο ππνρξεσηηθήο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη από 

ηελ ζρνιηθή δηεύζπλζε). 
Απνιπηήξην πξαθηηθνύ γπκλαζίνπ (κεηά ηελ 10ε ηάμε θαη ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή 

θνίηεζε θαη θαηόπηλ επηηπρεκέλεο ζπκκεηνρήο ζηηο θεληξηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο 

ζε δύν από ηξία καζήκαηα, Γεξκαληθώλ, Αγγιηθώλ θαη Μαζεκαηηθώλ, θαηόπηλ 
θαζνξηζκνύ από ηελ πλέιεπζε ησλ Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ, θαη κηαο 

ππνρξεσηηθήο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη από 
ηελ ζρνιηθή δηεύζπλζε). 

Απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο (κε ηε ζπκκεηνρή ζε θεληξηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο 

θαη ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή θνίηεζε κε ηελ πξναγσγή από ηελ 10ε ζηελ 11ε 
ηάμε) 

Απνιπηήξην ιπθείνπ (κεηά ηελ 12ε ηάμε θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο) 
 

β) ζην ειιεληθό ηκήκα 

Διιεληθό απνιπηήξην κεηά ηελ ζρνιηθή θνίηεζε ζην Λύθεην  
Γεξκαληθέο ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

πξόζβαζεο ζε Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα  
(βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ πεξί ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμέηαζεο ) 

       

 
VIII. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

§ 22:  Δθπαηδεπηηθά κέηξα θαη κέηξα ζπκκόξθσζεο  

 
Η ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη ηα ζρνιηθά καζήκαηα απαηηνύλ ηελ ηήξεζε κηαο 

θαζνξηζκέλεο ηάμεο ε νπνία δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κόξθσζεο ηνπ καζεηή. Δάλ 
έλαο καζεηήο κε δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα παξαβηάζεη ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο ή ηνπο 

ζρνιηθνύο θαλνληζκνύο, κπνξνύλ λα ηνπ επηβιεζνύλ κέηξα ζπκκόξθσζεο . Σα κέηξα 
ζπκκόξθσζεο ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη κόλν, εθόζνλ απηό ζεσξεζεί επηβεβιεκέλν 
γηα ηελ δηδαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπιεθόκελσλ 

πξνζώπσλ ή πιηθώλ. 
ηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ηνπ θαζεγεηή αλήθνπλ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ 

ώζηε απηνί λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαη ηελ απνδνρή 
θαη ηνλ ζεβαζκό ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 
Σα κέηξα ζπκκόξθσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κε ηνλ παηδαγσγηθό ζηόρν, λα 



εληζρπζεί ε θνηλσληθή επζύλε ησλ καζεηώλ. πλεπώο, ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη θη 
απηά ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

παηδαγσγηθή επζύλε απέλαληη ζε θάζε καζεηή. 
Σα εθπαηδεπηηθά κέηξα πξνεγνύληαη ησλ κέηξσλ ζπκκόξθσζεο. Η εθαξκνγή ηνπο ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα ινγηθή αλαινγία σο πξνο ηελ αθνξκή. Ιζρύεη ν θαηάινγνο 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέηξσλ θαη κέηξσλ ζπκκόξθσζεο πνπ εγθξίζεθε από ην ζύιινγν 
θαζεγεηώλ (βι. ζπλεκκέλν 13). 

Η επηβνιή ζπιινγηθώλ κέηξσλ, νη ζσκαηηθέο πνηλέο θαη ινηπά κέηξα πνπ πξνζβάιινπλ 
ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα απαγνξεύνληαη.  

 
 
IX. ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ  

§ 23:  Τπνρξέσζε επνπηείαο  
 

Σν ζρνιείν ππνρξενύηαη, λα επνπηεύεη ηνπο καζεηέο θαηά ην δηάζηεκα ηνπ καζήκαηνο, 
ησλ δηαιεηκκάησλ θαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ' άιιεο ζρνιηθέο εθδειώζεηο θαζώο θαη 
θαηά έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο θαη κεηά ηελ ιήμε 

ηνπ καζήκαηνο . 
Πέξαλ απηνύ δελ πθίζηαηαη πεξαηηέξσ ππνρξέσζε επνπηείαο ηνπ ζρνιείνπ. Οη γνλείο 

θαινύληαη λα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο εγθαίξσο κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ. 
Η επνπηεία δηελεξγείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή από άιια άηνκα, αξκόδηα γηα ηελ 
επνπηεία. Οη καζεηέο  νθείινπλ λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο απηώλ ησλ αηόκσλ. 

 
§ 24:  :  Αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη αζηηθή επζύλε 

 

Kάζε καζεηήο αζθαιίδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζρνιείν από ηνλ ζρνιηθό θνξέα 
έλαληη αηπρεκάησλ, πνπ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζηε ζπλήζε δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν, 

θαηά ην κάζεκα θαη ζηα δηαιείκκαηα ή θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ινηπέο ζρνιηθέο 
εθδειώζεηο. Οη αζθαιηζηηθνί όξνη δηαηίζεληαη από ην ζρνιείν. Γελ ππάξρεη αλάιεςε 

επζύλεο γηα ηελ απώιεηα αγαζώλ θαηά ηε δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν, ζην κάζεκα ή ζηα 
δηαιείκκαηα θαη ζ’ άιιεο ζρνιηθέο εθδειώζεηο. 
Οη καζεηέο δελ ζα πξέπεη λα θέξνπλ πνιύηηκεο ζπζθεπέο ή ινηπά αθξηβά αληηθείκελα 

ζην ζρνιείν. 
 

 
X. ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ  
 

§ 25: Τγηεηλή ζην ζρνιείν  
 

Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο πγηεηλήο ζην 
ζρνιείν. Οη γνλείο θαη νη καζεηέο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ ηνπο αληίζηνηρνπο 
θαλνληζκνύο  πγηεηλήο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνην κεηαδηδόκελν λόζεκα ζε θάπνην καζεηή ή 
εληόο  ηεο νηθνγέλεηάο  ηνπ, πξέπεη λα ελεκεξσζεί άκεζα ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Απηή 

ζα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα, βάζεη ησλ θαλνληζκώλ ηεο ηνπηθήο δηεύζπλζεο πγείαο.  
 
 



XI.  ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ  
 

§ 26:  Σν ζρνιηθό έηνο  
 

Σν ζρνιηθό έηνο δηαξθεί από ηηο 01.09. έσο ηηο 30.06.  
ρεηηθά κε ηελ πξώηε θαη ηειεπηαία εκέξα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, απνθαζίδεη ε 
δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπκθσλία κε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απηνύ.  

Ωο έλαξμε ππεξεζίαο ησλ θαζεγεηώλ νξίδεηαη ε 01.09., σο ιήμε απηώλ ε 30. 06.  
Οη δηαθνπέο ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη νη ππόινηπεο εκέξεο ρσξίο καζήκαηα νξίδνληαη 

θάζε ρξόλν από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζρνιηθό θνξέα θαη 
θνηλνπνηνύληαη εγθαίξσο ζηνπο γνλείο. Οη ειιεληθέο δηαηάμεηο θαη νη νδεγίεο εληόο ηεο 
Γεξκαλίαο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθνπώλ.  

 
 
§ 27:  ρνιηθέο εθδξνκέο  
 

Η ζπλέιεπζε θαζεγεηώλ απνθαζίδεη γηα ην ζπλνιηθό πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ εθδξνκώλ. 

Όιεο νη ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη ηα ζρνιηθά ηαμίδηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηε 
δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο έγθξηζε. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

θαη ε έγθξηζε ησλ ειιεληθώλ ππεξεζηώλ. 
Γηα ηε δηελέξγεηα απηώλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ππεύζπλα 
άηνκα πνπ ζα επσκίδνληαη κε ηελ επνπηεία. Υσξίο γξαπηή έγθξηζε ηνπ ηαμηδηνύ δελ ζα 

ζπλάπηνληαη λόκηκα δεζκεπηηθέο  ζπλαιιαγέο. 
 

 
XII. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΝΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ  
§ 28:  Αληηκεηώπηζε ελζηάζεσλ θαη παξαπόλσλ  

 

Οη απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ ζπλειεύζεσλ ζε πεξηπηώζεηο πξναγσγήο θαη επηβνιήο 

κέηξσλ ζπκκόξθσζεο απνηεινύλ θαηά βάζε εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 
Δλζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία απνθαζίδεη 
ή ζηελ εθάζηνηε αλώηεξε αξκόδηα ππεξεζία. 

 
 
 
XIII.  ΣΔΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
 

§ 29: Ρπζκίζεηο ζην ζρνιηθό πξόγξακκα 
 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο παξέρεη πιεξνθνξίεο 
γηα ην ζρνιηθό πξνθίι ηεο ΓΘ θαη ελεκεξώλεη γηα ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο 
ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζηόρνη θαη νη ηνκείο βαξύηεηαο θαη έκθαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ 

ιόγσ πξόγξακκα, είλαη δεζκεπηηθνί γηα θάζε εκπιεθόκελν κε ην ζρνιείν άηνκν . 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


