
7ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων 
 
 

Οδηγίες για τους μαθητές 
σχετικά με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2021-2022. 
 

1. Ο μαθητής σημειώνει προσεκτικά την εξεταστέα ύλη σε όλα τα 
εξεταζόμενα μαθήματα και προσέχει καλά το πρόγραμμα των 
εξετάσεων: ποια μέρα γράφει ποιο μάθημα σε ποιόν κύκλο. 

2. Οι εξετάσεις γίνονται σε δύο κύκλους με έναρξη: ώρα 8.15 Α΄ Κύκλος 
& ώρα 10:30 Β΄ Κύκλος. 

3. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 2 ώρες. Εκτός από το μάθημα 
της Νεοελληνικής Γλώασσας & Λογοτεχνίας που είναι 3 ώρες. 

4. Ο μαθητής φέρει μαζί του στυλό (καλύτερα 2 στυλό) μπλε ή μαύρου 
χρώματος, σβηστήρα (όχι διορθωτικό), όπως και γεωμετρικά σχήματα 
ή ό,τι άλλο του υποδείξουν οι καθηγητές του. 

5. Μπορεί να έχει μαζί του νερό, αλλά απαγορεύεται να έχει κινητό 
τηλέφωνο ακόμη και κλειστό. Τα βιβλία βέβαια ή κάθε είδους 
σημειώσεις θα πρέπει να μένουν έξω από την αίθουσα των εξετάσεων. 

6. Ο μαθητής, αφού πάρει τα θέματα και προσέξει τι ακριβώς του 
ζητείται να απαντήσει, αρχίζει να γράφει. Πριν παραδώσει το γραπτό 
του προσέχει αν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. 

7. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και 
παρατηρήσεις του επιτηρητή καθηγητή. 

8. Μαθητής, που διαπιστώνεται από τον επιτηρητή ότι αντιγράφει, γράφει 
στο θρανίο ή συνεργάζεται με κάποιον συμμαθητή του, βαθμολογείται 
με το βαθμό μονάδα (0). 

9. Μετά το τέλος της εξέτασης ο μαθητής αποχωρεί αμέσως από το 
χώρο του σχολείου, χωρίς να περιμένει τους άλλους συμμαθητές του. 

10. Τέλος, όποιος μαθητής απουσιάσει από τις εξετάσεις, λόγω ασθενείας, 
θα κληθεί σε συμπληρωματική εξέταση μετά το πέρας των εξετάσεων 
ή εμβόλιμα κατά τη διάρκειά τους, αφού βέβαια προσκομίσει στο 
σχολείο βεβαίωση ιατρού και υπάρχει σχετική απόφαση του Συλλόγου 
των καθηγητών για την εξέτασή του. 

 
*Να σημειωθεί ότι οι μαθητές/-τριες  θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή 
μετάδοσης της COVID-19 και να φορούν μάσκα προστασίας όπου αυτή επιβάλλεται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία. 

                                                                           Ο Διευθυντής 
 

Νικόλαος Παπαϊωάννου  


