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I. ΓΕΝΙΚΑ 
 
§ 1:   Η φιλοσοφία και αποστολή της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
 
Στο „κατευθυντήριο πρότυπο“, το οποίο ψηφίστηκε την 01.09.2017 από τη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου των Καθηγητών, είναι καταγεγραμμένες οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας και 
αποστολής του σχολείου. Αυτό λειτουργεί ως αφετηρία και αποτελεί στόχο και προοπτική της 
εξέλιξης του σχολείου. 
 
Στο κατευθυντήριο πρότυπο είναι ενσωματωμένα τα παρακάτω στοιχεία (με αλφαβητική 

σειρά): 

 Ανεκτικότητα – Θεωρούμε την πολυμορφία κέρδος 
 Δεξιότητες – Διδασκόμαστε με γνώμονα τη ζωή, τις σπουδές και την επαγγελματική 

σταδιοδρομία 
 Δημιουργικότητα – Συνεισφέρουμε στη σχολική ζωή με τα ταλέντα μας 
 Ευθύνη – Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας και το περιβάλλον 
 Ευρώπη – Προοπτική μας είναι η Ευρώπη 
 Σεβασμός – Οι μεταξύ μας σχέσεις χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εκτίμηση  
 Συνάντηση – Επικοινωνούμε μεταξύ μας με ανοιχτό πνεύμα 
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§ 2:  Σκοπός του σχολικού κανονισμού 
 
Το σχολείο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του μόνο, εάν η Σχολική εφορεία, η 
διεύθυνση της σχολής1, οι καθηγητές, οι μαθητές, οι γονείς και οι κηδεμόνες συνεργάζονται με 
βάση την εμπιστοσύνη. Οι όροι του σχολικού κανονισμού εξυπηρετούν τη διαφάνεια και τη 
συνέργεια. 
 
§ 3:  Λοιποί κανονισμοί 
 
Ο παρών σχολικός κανονισμός συμπληρώνεται από: 

 Τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου (Παράρτημα 1) 

 Τις διατάξεις προαγωγής και ελέγχων επίδοσης για το γερμανικό τμήμα και το 
ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης (Παράρτημα 2) 

 Τις αποφάσεις για την επιλογή βαθμίδας σχολικής φοίτησης και ειδικές διατάξεις για 
μαθητές της Hauptschule („βασικής εκπαίδευσης“) και Realschule („πρακτικής 
εκπαίδευσης“) (Παράρτημα 3) 

 Επαφή με την πολυμορφία (Παράρτημα 4)  

 Τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα (Παράρτημα 5) 

 Το διακανονισμό μεταξύ μαθητών, καθηγητών και γονέων (Παράρτημα 6) 

 Τον κανονισμό απουσιών στις βαθμίδες Ι και ΙΙ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
(Παράρτημα 7) 

 Τον κανονισμό εποπτείας (Παράρτημα 8) 

 Toν κανονισμό επιδόσεων (Παράρτημα 9)  

 Τον κανονισμό εκδρομών (Παράρτημα 10) 

 Τον κανονισμό του νηπιαγωγείου (Παράρτημα 11) 

 Τον κανονισμό εισαγωγής στο δημοτικό της ΓΣΘ (Παράρτημα 12) 

 Τον κανονισμό εισαγωγής στη βαθμίδα Ι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης και στο γυμνάσιο του ελληνικού τμήματος 
(Παράρτημα 13) 

 Τον κανονισμό εισαγωγής στη βαθμίδα ΙΙ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο 
λύκειο του ελληνικού τμήματος (Παράρτημα 14) 

 Τον κανονισμό διδάκτρων και τελών (Παράρτημα 15) 
 

§ 4: Όργανα 
 
Λοιπά όργανα που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής και εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα των αντίστοιχων ομάδων, είναι:  
 

 Το μαθητικό συμβούλιο 

 Οι σύλλογοι γονέων 

 Το συμβούλιο εκπροσώπων των καθηγητών  

                                                 
1 Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, παραλείπεται η ταυτόχρονη χρήση των καταλήξεων αρσενικού και θηλυκού 

γένους. 
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II.Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
§ 5:  Βασικές αρχές 
Για την εκπλήρωση της εκπαιδευτικής και μορφωτικής αποστολής του σχολείου είναι 
σημαντικό, οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα της συμμετοχής στη διαμόρφωση του 
μαθήματος και της σχολικής ζωής, αλλά να είναι επιπλέον και σε θέση να αντιλαμβάνονται τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο σχολικό πλαίσιο. 
 
§ 6:  Δικαιώματα του μαθητή 
Με τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τη διαμόρφωση του μαθήματος και της σχολικής ζωής, 
οι μαθητές συμβάλλουν, σύμφωνα με την ηλικία τους και τις ικανότητές τους, στην  
πραγμάτωση του δικαιώματός τους για μόρφωση. 
Ειδικότερα, οι μαθητές έχουν το δικαίωμα, 

- να ενημερώνονται σχετικά με θέματα που τους αφορούν. 
- να ενημερώνονται για τις επιδόσεις τους και να τους παρέχονται συμβουλές για 

ζητήματα σχετικά με τη σχολική τους πορείας. 
- να ενίστανται σε περίπτωση που νιώθουν ότι αντιμετωπίστηκαν ή κρίθηκαν αδίκως. 
- να εισακούεται η άποψή τους πριν τους επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα (πβ. Παράρτημα 

5). 
 
§ 7:  Υποχρεώσεις του μαθητή  
Για να επιτύχει το σχολείο το στόχο του, να μορφώσει συνολικά τους μαθητές του, είναι 
απαραίτητο κάθε μαθητής να συμμετέχει ενεργά και να προσέρχεται εγκαίρως στο μάθημα και 
τις υποχρεωτικές σχολικές εκδηλώσεις. 
Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου (πβ. 
Παράρτημα 1) καθώς και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της διεύθυνσης 
του σχολείου, των καθηγητών και άλλων προσώπων εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό στο 
πλαίσιο του μαθήματος και με γνώμονα το συμφέρον της σχολικής κοινότητας. Με αυτόν τον 
τρόπο συμβάλλει στην απαιτούμενη τάξη για την κοινωνική συμβίωση και την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου. 
Κάθε μαθητής είναι συνυπεύθυνος για τη φροντίδα των σχολικών εγκαταστάσεων, του 
σχολικού εξοπλισμού και των εκπαιδευτικών μέσων, καθώς και για την καθαριότητα του 
σχολικού κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.  
Η σκόπιμη ρύπανση και οι καταστροφές με ευθύνη των μαθητών συνεπάγονται την 
υποχρέωση αποζημίωσης και μπορεί να  επιφέρουν την επιβολή πειθαρχικών μέτρων. 
Εντός του σχολείου απαγορεύεται εντελώς στους μαθητές η χρήση αλκοολούχων ποτών, 
λοιπών εθιστικών ουσιών και το κάπνισμα. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι κανονισμοί που αποφασίστηκαν από κοινού από τους μαθητές, τους 
καθηγητές και τους γονείς (πβ. Παράρτημα 6). 
 
§ 8:  Συμμετοχή του μαθητή 
Άμεσα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου είναι το καθήκον του να 
καλλιεργήσει στους μαθητές την υπευθυνότητα και ειδικότερα να προωθεί τη συνεργασία τους 
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στο μάθημα και να ενισχύει τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. 
Οι προϋποθέσεις για το εν λόγω εγχείρημα ορίζονται στο καταστατικό των μαθητικών 
συμβουλίων (πβ. Παράρτημα 16). 
Μέσω της συνεργασίας σε ειδικά προγράμματα και ομάδες εργασίας οι μαθητές μπορούν να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που είναι σημαντικές για τους ίδιους και για το σχολείο και 
υπερβαίνουν τα στενά πλαίσια της λειτουργίας του σχολείου. 
Η ενδεχόμενη έκδοση σχολικών εφημερίδων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν 
συνεννόησης των μαθητών και της διεύθυνσης του σχολείου. 
 

III.  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ  
 
§ 9:  Συνεργασία των γονέων και του σχολείου 
 
Η μόρφωση και η εκπαίδευση των μαθητών αποτελούν ένα κοινό καθήκον των γονέων και του 
σχολείου. Αυτό προϋποθέτει τη στενή συνεργασία γονέων και σχολείου, καθώς και μια έγκαιρη 
συνεννόηση, προκειμένου να αποφευχθούν δυσκολίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά τη σχολική εξέλιξη των μαθητών. 
Το σχολείο συμβουλεύει τους γονείς σε ειδικά και παιδαγωγικά θέματα, ενώ παρέχει στους 
γονείς τη δυνατότητα να λάβουν γνώση σχετικά με τις οδηγίες και τους κανονισμούς, ορίζει 
ώρες ενημέρωσης γονέων και προβλέπει συνελεύσεις γονέων και συνελεύσεις γονέων και 
μαθητών για την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και σχολείου.  
Οι γονείς υποστηρίζουν το σχολείο στην εκπαιδευτική του αποστολή. Συνεργάζονται με τους 
καθηγητές και τη διεύθυνση του σχολείου και ενημερώνονται για τη διαγωγή και τις επιδόσεις 
του παιδιού τους.  
Οι γονείς φροντίζουν, ώστε το παιδί τους να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, να 
παρακολουθεί το μάθημα τακτικά και να προσέρχεται σε αυτό εγκαίρως, να είναι κατάλληλα 
εφοδιασμένο με σχολικά είδη για το μάθημα, να είναι προετοιμασμένο για το μάθημα και να 
χειρίζεται με φροντίδα τη σχολική ιδιοκτησία (βλ. για το σκοπό αυτό Παράρτημα 6). Επιπλέον, 
οι γονείς υποστηρίζουν τα παιδιά τους κατά την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.  
Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν εγκαίρως τα δίδακτρα και λοιπά τέλη, που 
καθορίζονται από το σχολικό φορέα. Αιτήσεις για απαλλαγή ή έκπτωση διδάκτρων μπορούν να 
υποβάλλουν οι γονείς στη διοικητική διεύθυνση προσκομίζοντας εγκαίρως επίσημα έγγραφα 
σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση. Η διοικητική διεύθυνση υποβάλλει τα στοιχεία 
προς απόφαση στο σχολικό φορέα. Περαιτέρω λεπτομέρειες ορίζονται στις διατάξεις σχετικά 
με τα σχολικά δίδακτρα και τέλη (Παράρτημα 15). 
 
 
§ 10:  Συμμετοχή των γονέων 
 
Γονείς με γερμανική υπηκοότητα ενθαρρύνονται – εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
– να ενταχθούν στη Γερμανική Σχολική Εφορεία Θεσσαλονίκης (Deutscher Schulverein 
Thessaloniki) και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της. Με τον τρόπο αυτό έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις του σχολικού φορέα. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες 
ορίζονται στο καταστατικό του συλλόγου.  
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Πέρα από τη συμμετοχή στη Σχολική Εφορεία, δίνεται σε όλους τους γονείς η δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε πρακτικά ζητήματα του σχολείου. Σε αυτό συμβάλλει κυρίως η εκλογή 
εκπροσώπων γονέων ανά τάξη και η συνεργασία συλλόγων γονέων με τα συμβούλια των 
μαθητών (πβ. συνημμένο 17). 
 
 

IV. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
§ 11: Εκπαιδευτική αποστολή του καθηγητή 
 
Οι καθηγητές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την εκπαιδευτική τους αποστολή και δίνουν 
έμφαση στη βέλτιστη προώθηση των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, προσπαθούν με την 
υποδειγματική συμπεριφορά τους να τηρούν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
μαθητές (βλέπε Παράρτημα 8). Προετοιμάζουν το μάθημα επιμελώς και το διαμορφώνουν 
μεθοδικά έτσι ώστε να έχει ποικιλία. Μέσω της διάφανης αξιολόγησης των επιδόσεων, 
δημιουργούνται και εφαρμόζονται αντιληπτοί κανόνες βαθμολόγησης (Παράρτημα 9). 
Το διδακτικό προσωπικό επιδιώκει μια αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία με τους 
μαθητές και τους γονείς τους καθώς και με τη διεύθυνση του σχολείου. 
Τηρούν με προσοχή την υποχρέωσή τους για εποπτεία με γνώμονα την προστασία των 
μαθητών και των σχολικών εγκαταστάσεων (βλ. Παράρτημα 8). 
 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 
 
§ 12: Εγγραφή και εισαγωγή 
 
Η εγγραφή των μαθητών πραγματοποιείται από τους γονείς ή από κάποιον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο. Κατά την εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών, που 
ζητούνται από το σχολείο. 
Για την εγγραφή και την ένταξη αποφασίζει ο διευθυντής  του σχολείου κατόπιν συνεννόησης 
με τον διευθυντή του δημοτικού ή τον εκάστοτε διευθυντή του τμήματος.  
Μαθητές, οι γονείς των οποίων δεν κατοικούν στην Ελλάδα, εισάγονται στο σχολείο μόνο εάν 
έχει οριστεί νόμιμος κηδεμόνας με συμβολαιογραφική πράξη. Αυτό ισχύει και για ενήλικες 
μαθητές. 
Κατά την εγγραφή, οι γονείς λαμβάνουν ένα αντίγραφο του σχολικού κανονισμού και με τη 
βεβαίωση παραλαβής αποδέχονται το συγκεκριμένο κανονισμό.  
Η εισαγωγή στην ΓΣΘ γίνεται βάσει των εκάστοτε διατάξεων (πβ. Παραρτήματα 12-14). 
 
 
§ 13: Διαγραφή και αποφοίτηση 
 
Σε περίπτωση που ένας μαθητής εγκαταλείψει το σχολείο, προτού να έχει ολοκληρώσει τη 
φοίτησή του για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου αποφοίτησης, απαιτείται γραπτή 
δήλωση διαγραφής από τους γονείς του.  
Ο μαθητής αποφοιτά από το σχολείο, όταν 
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 έχει ολοκληρώσει τη σχολική του φοίτηση και έχει επιτύχει τον αντίστοιχο 
εκπαιδευτικό στόχο, 

 έχει διαγραφεί με γραπτή δήλωση των γονέων (βλέπε παραπάνω), 

 αποκλείεται από την περαιτέρω φοίτηση λόγω επιβολής πειθαρχικού μέτρου (πβ. 
Παράρτημα 5). 

 
Οι μαθητές που επέτυχαν τον αντίστοιχο στόχο της σχολικής φοίτησής τους, λαμβάνουν τίτλο 
απολυτηρίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποδεικτικό φοίτησης. 
 
§ 14: Συμμετοχή στο μάθημα και στις σχολικές εκδηλώσεις 
 
Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα του σχολείου και να 
προσέρχονται εγκαίρως σε αυτά. Αυτό περιλαμβάνει την επιμελή προετοιμασία για το 
μάθημα, την ενεργή τους συμμετοχή, τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που τους έχουν 
ανατεθεί και την προμήθεια των απαιτούμενων για το μάθημα βιβλίων, τετραδίων και λοιπών 
σχολικών ειδών. Οι ημέρες συνθετικών εργασιών, οι επίσημες σχολικές εορτές, οι περίπατοι 
και οι σχολικές εκδρομές συγκαταλέγονται στις εκδηλώσεις, στις οποίες οι μαθητές είναι 
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν. Κατά την εγγραφή του παιδιού τους στη ΓΣΘ οι γονείς 
αποδέχονται το πρόγραμμα διαδρομών και μεταφορών του σχολείου (σε περίπτωση 
οικονομικής στενότητας μπορεί να γίνει αίτηση επιδότησης στο γερμανικό ή στον ελληνικό 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων). 
Η δήλωση ενός μαθητή για συμμετοχή σε κάποια ομάδα εργασίας τον υποχρεώνει σε τακτική 
παρουσία και σε εμπρόθεσμες καταβολές των ανάλογων εισφορών.   
Σχετικά με ομίλους εργασίας στους οποίους δεν απαιτείται εισφορά εκ μέρους των μαθητών 
αποφασίζει το προεδρείο του σχολικού φορέα σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.     
 
§ 15: Διατάξεις σχετικά με τις απουσίες από μαθήματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες του 
γερμανικού τμήματος 
 

Στην περίπτωση που ένας μαθητής λόγω ασθενείας ή για άλλους λόγους δεν είναι σε θέση να 
παρακολουθήσει το μάθημα ή άλλες υποχρεωτικές σχολικές δραστηριότητες, το σχολείο 
πρέπει να ενημερώνεται την ίδια μέρα. Το αργότερο την 4η μέρα μαθημάτων (υπολογιζόμενη 
από την 1η μέρα απουσιών) οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν χωρίς πρόσκληση από τη Σχολή 
γραπτή δήλωση (ή ιατρική γνωμάτευση), ειδάλλως οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες.  
Η σχετική ενημέρωση οφείλει να γίνει από τους γονείς του μαθητή.  
Οι ακριβείς κανονισμοί σχετικά με τις απουσίες από μαθήματα στις βαθμίδες Ι και ΙΙ της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης βλ. Παράρτημα 7.Για 
το ελληνικό τμήμα ισχύουν οι εκάστοτε κανονισμοί της ελληνικής νομοθεσίας.  
 

§ 16: Χορήγηση άδειας από το μάθημα και λοιπές σχολικές υποχρεώσεις  
 
Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας υποβάλλονται από τους γονείς του μαθητή. 
Η απαλλαγή για επιμέρους ώρες μαθήματος δίνεται από τον εκάστοτε καθηγητή. Στο ελληνικό 
τμήμα απαιτείται επίσης η έγκριση του γυμνασιάρχη η λυκειάρχη του σχολείου. Έως δύο 
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ημέρες άδεια στο γερμανικό τμήμα ή στο ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης δίνει ο 
καθηγητής της τάξης, ενώ στο ελληνικό τμήμα ο διευθυντής του γυμνασίου ή του λυκείου 
αντίστοιχα.  
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας πέραν των δύο ημερών μαθημάτων, καθώς και μια ή 
περισσότερες μέρες σε άμεση συνάρτηση με διακοπές ή αργίες/τριήμερα πρέπει να 
υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα. Σε δε 
απρόβλεπτες καταστάσεις, το συντομότερο δυνατό. Γενικά ισχύει ότι οι άδειες χορηγούνται 
μόνο σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις (σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, νοσηλεία στο 
εξωτερικό, μαθήματα γλωσσομάθειας, εξετάσεις για πτυχία γλωσσομάθειας, συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς). Σε περίπτωση που στις συγκεκριμένες ημέρες προβλέπονται διαγωνίσματα ή 
τεστ, θα πρέπει να υπάρξει και συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή. Τα μαθήματα 
γλωσσομάθειας και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς στην προκειμένη περίπτωση δεν 
θεωρούνται λόγοι χορήγησης άδειας.   
Σε περίπτωση χορήγησης άδειας ο αιτών είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μελέτη της 
διδακτέας ύλης που δεν παρακολούθησε. 
Για την αποφυγή άσκοπων απουσιών, θα πρέπει οι ιατρικές εξετάσεις, εφόσον είναι εφικτό, να 
ορίζονται σε ώρες εκτός μαθημάτων. 
Εάν ένας μαθητής για απρόβλεπτους λόγους δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα από τις 
σχολικές διακοπές, θα πρέπει αυτό να δηλώνεται άμεσα στη διεύθυνση του σχολείου. 
 
§ 17: Απαλλαγή συμμετοχής σε επιμέρους μαθήματα 
 
Η απαλλαγή από επιμέρους μαθήματα είναι δυνατή μόνο κατά εξαίρεση και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις. Η απαλλαγή χορηγείται από τη διεύθυνση του σχολείου και 
είναι κατά κανόνα χρονικά περιορισμένη. 
Το μάθημα της Ηθικής ή κατ’ επιλογή το μάθημα των Θρησκευτικών ορθοδόξου δόγματος 
αποτελούν υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος των τάξεων 5 έως 9 του γερμανικού 
τμήματος ή των τάξεων 5-12 του ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης. Για το ελληνικό τμήμα 
ισχύουν οι νομικές διατάξεις για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα των Θρησκευτικών.   
Απαλλαγή από το μάθημα των Γαλλικών για μαθητές της Realschule δεν επιτρέπεται, 
προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής της μελλοντικής πορείας της σχολικής 
φοίτησης. Οι μαθητές της Hauptschule παραμένουν κατά της ώρες διδασκαλίας των Γαλλικών 
στη βιβλιοθήκη, όπου απασχολούνται με εργασίες για τα μαθήματα των Γερμανικών, Αγγλικών 
ή Μαθηματικών (για περαιτέρω λεπτομέρειες πβ. συνημμένο 3). 
Μακρόχρονη απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να χορηγηθεί μόνο, εάν 
κρίνεται απαραίτητη βάσει ιατρικής γνωμάτευσης. Η απόφαση λαμβάνεται από τη διεύθυνση 
του σχολείου κατόπιν προσκόμισης της αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης. 
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VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
 
§ 18:  Επιδόσεις και μορφές εργασίας 
 
Ο καθηγητής αξιολογεί τις επιδόσεις των μαθητών στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του ευθύνης 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που 
καθορίζονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών και στις συνεδριάσεις των τομέων 
μαθημάτων. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται στον σχετικό με τις επιδόσεις κανονισμό 
(πβ. Παράρτημα 9) 
 
 
§ 19:  Διατάξεις προαγωγής και ελέγχων επίδοσης  
 
Για την προαγωγή και τους ελέγχους επίδοσης της βαθμίδας I (SekI) της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του γερμανικού τμήματος και του ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης ισχύουν 
οι διατάξεις προαγωγής και ελέγχων επίδοσης (πβ. Παράρτημα 3). 
Για τη βαθμίδα ΙΙ (SekII) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του γερμανικού τμήματος ή του 
ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού για το Γερμανικό 
Διεθνές Απολυτήριο ή οι οδηγίες του (διατίθενται από τον συντονιστή της ανώτερης βαθμίδας 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Κατά βάση ισχύει ότι από την 11η τάξη στη 12η τάξη δεν 
υπάρχει προαγωγή, επειδή συνυπολογίζονται οι επιδόσεις των τελευταίων 4 εξαμήνων στη 
συνολική βαθμολογία του μαθητή. Εάν από το τέλος της 11ης τάξης φανεί ότι ένας μαθητής δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στις απολυτήριες εξετάσεις του Abitur, o 
μαθητής πρέπει να επαναλάβει την τάξη ή να αποχωρήσει από το σχολείο με απολυτήριο 
Realschule. Σε κάθε περίπτωση που μαθητής κινδυνεύει να επαναλάβει την τάξη, παρέχονται 
συμβουλές από τον συντονιστή της ανώτερης βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Εάν οι απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος της 12ης τάξης δεν είναι επιτυχείς, υπάρχει η 
δυνατότητα επανάληψης της τάξης και των απολυτήριων εξετάσεων Αbitur μια φορά. 
Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών (Sek II, τάξεις 10-12)  είναι 4 
έτη. 
Για το ελληνικό τμήμα ισχύει η εκάστοτε ελληνική νομοθεσία. 
 
§ 20:  Απολυτήρια σχολικής φοίτησης  
 
Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης παρέχει τους εξής τίτλους σπουδών: 
 
α) στο γερμανικό τμήμα/ στο ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης 

 Απολυτήριο Hauptschule (μετά την 9η τάξη) 

 Απολυτήριο Realschule (μετά τη 10η τάξη) 

 Αποδεικτικό σχολικής φοίτησης του θεωρητικού μέρους του απολυτηρίου 
Fachholschulreife (το νωρίτερο μετά την 11η τάξη)  

 Γερμανικό διεθνές απολυτήριο Abitur για την εισαγωγή σε ανώτατες σχολές (μετά 
τη 12η τάξη)  
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β) στο ελληνικό τμήμα 

 Ελληνικό απολυτήριο με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο  

 Γερμανικές συμπληρωματικές εξετάσεις (Ergänzungsprüfung) για την απόκτηση του 
δικαιώματος πρόσβασης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας (βάσει 
του κανονισμού της Ergängzungsprüfung) 
 

VIII. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ   
 
§ 21:  Εκπαιδευτικά μέτρα και μέτρα συμμόρφωσης 
 
Η σχολική ζωή και το μάθημα απαιτούν την τήρηση μιας καθορισμένης τάξης, η οποία 
συμβάλλει στη διαδικασία μόρφωσης του μαθητή. Εάν ένας μαθητής με δική του υπαιτιότητα 
παραβιάσει νομικούς κανόνες ή σχολικούς κανονισμούς, μπορούν να του επιβληθούν 
πειθαρχικά μέτρα. Τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο, εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία ή για την προστασία εμπλεκομένων 
προσώπων ή υλικών. 
Στη εκπαιδευτική αποστολή του καθηγητή ανήκουν και η εκπαίδευση των μαθητών, ώστε 
αυτοί να κατανοήσουν την ανάγκη και το νόημα της θέσπισης κανόνων και την αποδοχή και τον 
σεβασμό της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. 
Τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον παιδαγωγικό στόχο να ενισχυθεί η 
κοινωνική ευθύνη των μαθητών. Συνεπώς θα πρέπει να επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την 
εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου και την παιδαγωγική ευθύνη απέναντι σε κάθε μαθητή. 
Τα παιδαγωγικά μέτρα προηγούνται των πειθαρχικών μέτρων. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να 
βρίσκεται σε μια λογική αναλογία ως προς την αφορμή. Ισχύει ο κατάλογος κατάλληλων 
παιδαγωγικών και πειθαρχικών μέτρων που έχει θεσπιστεί από τον σύλλογο καθηγητών (πβ. 
Παράρτημα 5). 
Η επιβολή συλλογικών μέτρων, οι σωματικές ποινές και λοιπά μέτρα, που θίγουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, απαγορεύονται.  
 
 

IX. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
§ 22: Υποχρέωση εποπτείας 
 
Το σχολείο υποχρεούται να εποπτεύει τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, των 
διαλειμμάτων, κατά τη συμμετοχή τους σε άλλες σχολικές εκδηλώσεις, καθώς και κατά ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του μαθήματος. 
Πέραν αυτού δεν υφίσταται για το σχολείο περαιτέρω υποχρέωση εποπτείας. Οι γονείς 
καλούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους αμέσως μετά τη λήξη του μαθήματος. 
Η εποπτεία διενεργείται από καθηγητές ή άλλα άτομα στα οποία έχει ανατεθεί η εποπτεία. Οι 
μαθητές οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες αυτών των ατόμων (πβ. Παράρτημα 8). 
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§ 23:  Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη 
 
Κάθε μαθητής ασφαλίζεται κατά την εισαγωγή του στο σχολείο από τον σχολικό φορέα στο 
πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας έναντι ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν κατά τη συνήθη 
διαδρομή από και προς το σχολείο, κατά το μάθημα και τα διαλείμματα ή κατά τη συμμετοχή 
του σε λοιπές σχολικές εκδηλώσεις. Οι ασφαλιστικοί όροι διατίθενται από το σχολείο. Δεν 
υπάρχει ανάληψη ευθύνης για απώλεια αντικειμένων κατά τη διαδρομή προς το σχολείο, στο 
μάθημα, στα διαλείμματα και σε λοιπές σχολικές εκδηλώσεις. 
Ειδικότερα, οι μαθητές δεν θα πρέπει να φέρουν ακριβές συσκευές ή άλλα πολύτιμα 
αντικείμενα μαζί τους στο σχολείο. 
 
X. ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
§ 24: Υποχρέωση δήλωσης 
 
Το σχολείο λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την υγιεινή στο χώρο του. Οι γονείς και οι 
μαθητές πρέπει να τηρούν τους αντίστοιχους κανονισμούς του σχολείου. 
Σε περίπτωση που διαγνωστεί σε μαθητή ή εντός της οικογένειάς του κάποιο μεταδιδόμενο 
νόσημα, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η διεύθυνση του σχολείου. Αυτή θα λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς της τοπικής διεύθυνσης υγείας. 
 
 

XI.  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
 
§ 25: Διάρκεια του σχολικού έτους 
 
Το σχολικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. 
Σχετικά με την πρώτη και τελευταία μέρα μαθημάτων του σχολικού έτους αποφασίζει η 
διεύθυνση του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με το διοικητικό συμβούλιο του σχολικού 
φορέα.  
Το πρόγραμμα διακοπών του σχολείου και οι λοιπές μέρες χωρίς μαθήματα ορίζονται σε 
ετήσια βάση από τη γενική συνεδρίαση καθηγητών σε συνεννόηση με τον σχολικό φορέα και 
κοινοποιούνται εγκαίρως στους γονείς. Κατά τον καθορισμό του προγράμματος διακοπών 
λαμβάνονται υπόψη  οι ελληνικές νομικές διατάξεις και οι οδηγίες εντός Γερμανίας κατά 
εύλογο τρόπο, που αρμόζει στο σχολείο.  
 
§ 26:  Σχολικές εκδρομές 
 
Η γενική συνεδρίαση των καθηγητών αποφασίζει για το συνολικό πρόγραμμα σχολικών 
εκδρομών. Όλες οι σχολικές εκδρομές και οι σχολικοί περίπατοι εγκρίνονται από τη διεύθυνση 
του σχολείου και τις αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.  
Για τη διεξαγωγή των εκδρομών καθορίζονται εκ των προτέρων οι υπεύθυνοι για την εποπτεία 
της εκδρομής. Χωρίς γραπτή έγκριση της εκδρομής δεν επιτρέπονται συναλλαγές νομικά 
δεσμευτικές. Περισσότερες λεπτομέρειες καθορίζονται στον κανονισμό εκδρομών (πβ. 



14 

 

Παράρτημα 10). 
 
 

XII.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
 
§ 27:  Διαχείριση ενστάσεων και παραπόνων 
 
Οι αποφάσεις των αντίστοιχων με την προαγωγή μαθητή και την υποβολή πειθαρχικών μέτρων 
συνεδριάσεων αποτελούν καταρχήν εσωτερική υπόθεση του σχολείου. Το σχολείο είναι έχει 
την ευθύνη για τη διαχείρηση των ενστάσεων και των παράπονων. Ο σχολικός φορέας ορίζει  
τη διαδικασία, βάση της οποίας εξετάζεται η απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου ή της 
συνεδρίασης κατόπιν αιτήματος των γονέων.2 
 

XIII.  ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 
§ 28: Ρυθμίσεις στο σχολικό πρόγραμμα 
 
Ο οδηγός σπουδών παρέχει πληροφορίες για το σχολικό προφίλ της Γερμανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης καθώς και για την τρέχουσα διαδικασία εξέλιξης του σχολείου. Οι στόχοι και οι 
τομείς βαρύτητας που καθορίζονται εκεί είναι δεσμευτικοί για κάθε εμπλεκόμενο με το 
σχολείο άτομο.   
 
 
 

                                                 
2 Εγχειρίδιο για τα σχολεία του εξωτερικού , 1η Βασική αρχή/Σχολικοί κανονισμοί, σελ. 90  
 


