ΔΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΤΜΝΑΙΩΝ
ΠΡΟΑΓΔΣΑΙ
α)Όηαν έσει ζε κάθε μάθημα βαθμό >=10
β)Όηαν έσει ζε 1 έωρ και 4 μαθήμαηα <ΜΗ ΒΑΙΚΑ> βαθμό<10 και Μ.Ο. όλων ηων
μαθημάηων>=10
γ)Όηαν έσει ζε 1 έωρ και 4 μαθήμαηα <ΒΑΙΚΑ> βαθμό<10 και Μ.Ο. όλων ηων
<ΒΑΙΚΩΝ> μαθημάηων>=12.5
δ)Όηαν έσει ζε 1 έωρ και 4 μαθήμαηα <ΒΑΙΚΑ> και <ΜΗ ΒΑΙΚΑ> βαθμό<10 και
Μ.Ο. όλων ηων μαθημάηων>=10 και Μ.Ο. όλων ηων <ΒΑΙΚΩΝ> μαθημάηων>=12.5

ΠΑΡΑΠΔΜΠΔΣΑΙ
Όηαν έσει ζε 1 έωρ και 4 μαθήμαηα βαθμό<10 και δεν πληπούνηαι οι πποηγούμενοι όποι

ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ
Όηαν δεν πληπούνηαι όλοι οι πποηγούμενοι όποι. Γηλαδή όηαν έσει ζε πεπιζζόηεπα από 4
μαθήμαηα βαθμό<10

Π.Γ. 465/1971 (ΦΔΚ 129 Α’)
Πεπί ηος ηπόπος πποαγωγήρ, απολύζεωρ και εξεηάζεων ηων
μαθηηών ηων Γςμναζίων
Άπθπο 7 (Όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο Απ.1 ηος Π.Γ.182/84)

Δξαγωγή αποηελέζμαηορ εηήζιαρ πποόδος μαθηηών
Η εμαγωγή ηνπ ηειηθνύ εηήζηνπ απνηειέζκαηνο ηωλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ ελεξγείηαη όπωο νξίδνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
1. Ο καζεηήο θξίλεηαη άμηνο πξναγωγήο ή απόιπζηο.
α) Όηαλ έρεη ζε θάζε κάζεκα ηωλ νκάδωλ Α' θαη Β' εηήζην γεληθό βαζκό ηνπιάρηζηνλ δέθα (10).
β) Όηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) κέρξη ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηεο Β' νκάδαο θαη έρεη κέζν όξν όιωλ ηωλ
καζεκάηωλ θαη ηωλ δύν νκάδωλ, ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δέθα (10).
γ) Όηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) κέρξη ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηεο Α' νκάδαο θαη έρεη κέζν όξν όιωλ ηωλ
καζεκάηωλ ηεο Α' νκάδαο, ηνπιάρηζηνλ δεθαηξία (13).
δ) Όηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) κέρξη ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηωλ νκάδωλ Α' θαη Β' θαη ηζρύνπλ ηαπηόρξνλα
νη δηαηάμεηο ηωλ πξνεγνπκέλωλ εδαθίωλ γηα ηα καζήκαηα θάζε νκάδαο.
2. Ο καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε γξαπηή θαη πξνθνξηθή ή κόλν πξνθνξηθή, όπνπ πξνβιέπεηαη από ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ζπκπιεξωκαηηθή εμέηαζε ην Σεπηέκβξην ζε όζα καζήκαηα δελ πέηπρε βαζκό
πξναγωγήο, όηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) κέρξη ηέζζεξα (4) καζήκαηα θαη δελ πιεξνύληαη νη όξνη πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ
3. (όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Π.Γ. 188/85 Αξ. 3 § 2)
Ο καζεηήο πνπ δελ εκπίπηεη ζε θακκία από ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ πξνεγνπκέλωλ παξαγξάθωλ ηνπ
παξόληνο δελ θξίλεηαη άμηνο πξναγωγήο ή απόιπζεο, νπόηε νθείιεη λα θνηηήζε θαη πάιηλ ζηελ ίδηα ηάμε κε
ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο §2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ.580/82
(Σεκ. Αλαθέξεηαη ζε παξαπεκπηηθή εμέηαζε)
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4. Παξαπνκπή, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηωλ απνηειεζκάηωλ εηήζηαο
πξνόδνπ ηωλ καζεηώλ ζε δεπηεξνβάζκηα θξίζε, δελ επηηξέπεηαη.
5. Η παξαπεκπηηθή ή απνιπηήξηα εμέηαζε καζεηώλ ζε καζήκαηα ηεο Β'
νκάδαο γίλεηαη πξνθνξηθά από επηηξνπή δύν θαζεγεηώλ από ηνπο νπνίνπο
ν έλαο είλαη απηόο πνπ δίδαμε ην κάζεκα ή ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ καζήκαηνο, ζε πεξίπηωζε
ππεξεζηαθήο κεηαθίλεζεο ηνπ πξώηνπ θαη ν άιινο ηεο ίδηαο ή ζπγγελνύο εηδηθόηεηαο, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ ν νπνίνο θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή.
6. Καηά ηελ εμαγωγή ηνπ απνηειέζκαηνο παξαπεκπηηθήο εμέηαζεο, λέα παξαπνκπή δελ επηηξέπεηαη κε
παξάιιειε ηήξεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο §3 ηνπ Αξ.12 ηνπ παξόληνο Π.Γ.

Γ2/1293/2.5.84 Γ/γή ΤΠΔΠΘ
§2.....
Σρεηηθά επηζεκαίλνπκε ην εδάθην γ ηνπ Αξ.1 " όηαλ πζηεξεί ζε έλα (1) κέρξη ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηεο
Α' νκάδαο θαη έρεη κέζν όξν όιωλ ηωλ καζεκάηωλ θαη ηεο Α' νκάδαο, ηνπιάρηζηνλ δεθαηξία (13)". Όπωο
δηαηππώλεηαη ε πξόηαζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη, όπωο κέρξη ζήκεξα, ην πιήξεο δεθαηξία. Δπνκέλωο
όηαλ ην άζξνηζκα όιωλ ηωλ καζεκάηωλ ηεο Α' νκάδαο δηαηξνύκελν κε ηνλ αξηζκό ηωλ καζεκάηωλ δίδεη
μέζο όπο 12,5 ή και μεγαλύηεπο, ηόηε ν καζεηήο πξνάγεηαη.

Π.Γ.191/92
Άπθπο 5 (Ιζσύει ζηο Γςμνάζιο και ηο Λύκειο)
Οη καζεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηος Άπθπος 32 ηος Ν. 1566/85 (ΦΔΚ
167/η.Α΄) ηωλ νπνίωλ νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άπθπος 33 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ
έρνπλ πηζηνπνηεζεί, εθ' όζνλ δελ είλαη πξνθαλείο, από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνηηνύλ:
α) ωο εληεηαγκέλνη ζε θαλνληθά Γπκλάζηα,
β) ζε εηδηθέο ηάμεηο, ηκήκαηα ή νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε θαλνληθά Γπκλάζηα θαη
γ) ζε απηνηειή εηδηθά Γπκλάζηα,
πξνάγνληαη, απνιύνληαη, παξαπέκπνληαη ή απνξξίπηνληαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ
1,2 θαη 3 ηνπ Άπθπος 1 ηος Π.Γ. 182/84 (ΦΔΚ 60/η.Α΄) κε κείωζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην εδάθην γ'
ηεο §1 ηνπ άξζξνπ απηνύ μέζος όπος «ηοςλάσιζηον δώδεκα (12)».
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