
3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου 

ο διευθυντής του σχολείου κ. Χρήστος Αντωνίου  

και ο σύλλογος των καθηγητών 

σας καλωσορίζουν στο 

3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 

ένα από τα παλαιότερα σχολεία της πόλης μας. 

 

Μαζί θα περάσουμε τα επόμενα τρία χρόνια και 

ελπίζουμε να τα περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται. 
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Παρακάτω θα βρείτε κάποιες πληροφορίες που είναι σημαντικές. 

 

Προσέλευση – πρωινή συγκέντρωση 

1. Το κουδούνι χτυπάει στις 08.15. Θα πρέπει, λοιπόν, να φροντίζετε να 

φτάσετε στο σχολείο 5 λεπτά νωρίτερα. 

2. Με το χτύπημα του κουδουνιού συγκεντρώνονται όλοι οι μαθητές και 

οι καθηγητές του γυμνασίου και του λυκείου. Εκτός από την 

προσευχή, που είναι προαιρετική, μαθαίνουμε και τα νέα του 

σχολείου. Γι’ αυτό η παρουσία μας είναι απαραίτητη. Βέβαια, την 

ώρα που μιλάει ο διευθυντής φροντίζουμε να κάνουμε ησυχία και να 

ακούμε αυτά που λέει. 

3. Κάθε μέρα θα έχετε επτά (7) ώρες μάθημα. Θα σχολάτε, δηλαδή, στις 

14.00 

 

Φοίτηση - απουσίες 

4. Βασική διαφορά του γυμνάσιου από το δημοτικό είναι οι απουσίες. 

Στο γυμνάσιο κάθε ώρα υπολογίζεται ως μια (1) απουσία· έτσι, αν 

κάποιος λείψει μια μέρα θα πάρει επτά (7) απουσίες. 

4.1. Όποιος απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να 

έρθει κάποιος από τους γονείς/κηδεμόνες του στις επόμενες 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για να δικαιολογήσει τις απουσίες.  

4.2. Ο γονιός/κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι δύο (2) 

συνεχόμενες ημέρες και δέκα (10) ημέρες για όλη τη χρονιά. 

4.3. Αν κάποιος απουσιάσει πάνω από δύο ημέρες (π.χ. τρεις) θα 

πρέπει να φέρει χαρτί γιατρού, για να δικαιολογηθούν και οι 

τρεις μέρες. Διαφορετικά ο γονιός/κηδεμόνας θα μπορεί να 

δικαιολογήσει μόνο τις δύο ημέρες και οι απουσίες της τρίτης 

ημέρας θα μείνουν αδικαιολόγητες. 

4.4. Δε δικαιολογούνται οι μονόωρες απουσίες και οι απουσίες 

εξαιτίας αποβολής. 

4.5. Ο νόμος προβλέπει την περίπτωση που ο γονιός/κηδεμόνας 

δεν μπορεί να προσέλθει στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των 

απουσιών, γι’ αυτό και επιτρέπει ένας μαθητής να κάνει μέχρι 64 

αδικαιολόγητες απουσίες. Στις 65 αδικαιολόγητες ο μαθητής θα 

πρέπει να παρακολουθήσει ξανά την ίδια τάξη. 
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4.6. Για να περάσει λοιπόν κάποιος μαθητής στην επόμενη τάξη 

θα πρέπει να έχει το ελάχιστο 64 αδικαιολόγητες απουσίες και 50 

δικαιολογημένες. 

4.7. Με λίγα λόγια θα πρέπει να φροντίζετε να μην απουσιάζετε ή 

άμα απουσιάσετε να έρθουν οι γονείς/κηδεμόνες σας να 

δικαιολογήσουν τις απουσίες. 

 

Μαθήματα, καθηγητές, αίθουσες 

 

5. Πολλά από τα μαθήματα του Γυμνασίου είναι ίδια με τα μαθήματα 

του Δημοτικού, π.χ. Γλώσσα, Ιστορία κτλ. Υπάρχουν όμως και νέα 

μαθήματα, όπως τα Αρχαία Ελληνικά ή η Τεχνολογία. Κάθε μάθημα 

το διδάσκει διαφορετικός καθηγητής. 

5.1. Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα και κάθε τμήμα έχει τη 

δική του αίθουσα όπου γίνονται τα μαθήματα. Κάποια μαθήματα 

όμως γίνονται σε δική τους αίθουσα, π.χ. Πληροφορική, 

Τεχνολογία, Καλλιτεχνικά, Ξένες Γλώσσες ή ακόμη κάποια 

μαθήματα γίνονται στις αίθουσες με τους διαδραστικούς 

πίνακες. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίζετε να μετακινείστε από 

αίθουσα σε αίθουσα και να παίρνετε τα βιβλία και τα τετράδια 

που χρειάζονται στο μάθημα. Για να μην κουράζεστε 

κουβαλώντας την τσάντα, καλό θα είναι να έχετε μια μικρή 

τσαντούλα πάνινη, για να βάζετε μόνο τα απαραίτητα βιβλία. 

 

Συμπεριφορά 

 

6. Είναι ευνόητο πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι με το σωστό 

τρόπο. Βασική αρχή είναι να μην κάνουμε στον άλλο αυτό που δε 

θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Έτσι θα περάσουμε τη χρονιά χωρίς 

προβλήματα.  

6.1. Επειδή όμως όλο και θα δημιουργηθούν κάποιες 

παρεξηγήσεις, καλό είναι να θυμάστε πως ό,τι κι αν γίνει θα 

πρέπει να το αναφέρετε στους καθηγητές ή στον διευθυντή. Από 

το πιο απλό ζήτημα ως το πιο σοβαρό. Οι καθηγητές σας και ο 

διευθυντής θα βρουν τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσουν. 
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6.2. Δεν συμπεριφερόμαστε όμως προσεκτικά μόνο απέναντι 

στους συμμαθητές μας ή στους καθηγητές αλλά και απέναντι στο 

σχολείο. Με άλλα λόγια δε γράφουμε στα θρανία, στις καρέκλες, 

στους τοίχους. Γράφουμε μόνο στα τετράδια και στα βιβλία μας. 

Το καθαρό σχολείο είναι χαρούμενο σχολείο. Ας μην 

προσπαθήσουμε να μην το κάνουμε σαν τους τοίχους των 

πολυκατοικιών, όπου ο καθένας νομίζει πως έχει δικαίωμα να 

βρομίζει, γράφοντας ανοησίες. Ας δείξουμε με τα έργα πως 

είμαστε πολιτισμένοι, γιατί η καθαριότητα είναι πολιτισμός! 

 

Επικοινωνία 

 

7. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο: 

7.1. Καλώντας στον αριθμό: 2310 207 353 

7.2. Να μας στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

3gymthes@sch.gr 

7.3. Να ενημερώνεστε από τον ιστοχώρο μας στη διεύθυνση: 

http://3gym-thess.thess.sch.gr 

 

 

Νέοι μας μαθητές και μαθήτριες 

σας ευχόμαστε μια  

καλή, χαρούμενη και δημιουργική σχολική χρονιά 

 

Ο διευθυντής 

και ο σύλλογος των καθηγητών 


