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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

esos.gr
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο παιδείας, σχετικά με τον
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού
έτους 2012-2013:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία
επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου,
προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το
απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 54826/Γ2/15-052012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν οι
μαθητές και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α.
(ΦΕΚ 253 Β΄). -Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο γίνεται σύμφωνα με
τη με αρ. πρωτ. 32239/Γ2/23-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1129 Β΄). Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του
Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση
της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2011-2012, την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν
να διδαχθούν στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή
του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες,
εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα
διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. κατά τη
διαδικασία
εγγραφής των μαθητών. -Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει,
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μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού
έτους 2011-12, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες δηλώσεις
υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να
διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τη με αρ.
πρωτ. 4521/Γ2/28-08-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1168 Β΄) ως εξής:
-οι
μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να
διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του
ΓΕ.Λ. -οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να
διδαχθούν στη Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και την Κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να
αλλάξουν Κατεύθυνση. -Τα μαθήματα επιλογής για την Α΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού
Λυκείου,
καθορίζονται στη με αρ. πρωτ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1377 Β΄), για την Α΄ τάξη
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, στη με αρ. πρωτ. 73030/Γ2/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643
Β΄), για τη Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού και για τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού
Λυκείου στη με αρ. πρωτ. 37596/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄). -Στη Β΄ τάξη του
Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν δώδεκα (12) τομείς. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή
τους στη Β΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς- κηδεμόνες, εφόσον
είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το
άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄). Ειδικά για τους τομείς Πλοιάρχων Ε.Ν. και
Μηχανικών Ε.Ν. ισχύει η με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08- 06-2012 εγκύκλιος.
-Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄
τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι
ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα
παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη
Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-03-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).
-Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου,
με την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων
Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου,
σύμφωνα με το άρ. 2, του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄).
-Στα μαθήματα επιλογής, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου
διδάσκονται υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5ο
Επιστημονικό Πεδίο, δύο μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2/08-10-2007
(ΦΕΚ 2057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28968/Γ2/13-03-2009 (ΦΕΚ 603 Β΄).
……
…………………………………………..
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έτους 2012-2013:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος
Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς – κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:-Τις μετεγγραφές των μαθητών και
το χρόνο πραγματοποίησής τους.
-Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους.
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η
δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ή σε αυτήν «των
κατ΄ οίκον διδαχθέντων».

Στα Επαγγελματικά Λύκεια, ο τρόπος υπαγωγής των μαθητών στην κατηγορία των «κατ΄
ιδίαν διδαχθέντων» καθορίζεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 7 και 8 του άρ. 1 του Π.Δ. 43/2010 και τις παρ. 14 και 15 του άρ. 1 του Π.Δ. 61/2012.

-Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, σύμφωνα με τις Υ.Α 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β΄),
Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄) και
11586/Γ6/28-01-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄).

-Τη με αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη
μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους μαθητές.

-Το ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις».

-Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του
δεκαπενταμελούς συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 10 και 29, άρ. 3 της Υ.Α. 4094/Γ2/2309-1986 (ΦΕΚ 619 Β΄).
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Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη
Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σας γνωρίζουμε ότι η ενημέρωσή σας θα
συνεχιστεί με νεότερες εγκυκλίους.
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