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Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Κριτήρια για ΄Αγημα - Βραβεία σχολείων
Επειδή κατά τη διαδικασία επιλογής των μαθητών/μαθητριών για το άγημα του
σχολείου παρουσιάζονται διαφορετικές ερμηνείες, καθορίζονται τα ακόλουθα
κριτήρια:
Α) Κριτήρια επιλογής αγήματος
1. Για την εύρεση του σταθμισμένου μέσου όρου του μαθήματος έτους θα
εφαρμόζεται η πιο κάτω φόρμουλα:
Τελικός βαθμός έτους = 0,35*Α + 0,35*Β + 0,30* Τ
Όπου
Α: βαθμός Α΄ τετραμήνου
Β: βαθμός Β΄ τετραμήνου
Τ: βαθμός τελικής εξέτασης
2. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, βαθμός έτους θα θεωρείται ο μέσος όρος των
βαθμολογιών του μαθήματος στα δυο τετράμηνα.
3. Ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων προκύπτει από τα αποτελέσματα των
διαδικασιών 1 και 2 και περιλαμβάνει μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
4. Η σειρά κατάταξης των μαθητών καταρτίζεται σύμφωνα με τη βαθμολογία, ως
εξής:
Ο 1ος μαθητής είναι ο έχων την υψηλότερη βαθμολογία και 2ος ο αμέσως επόμενος
κ.ο.κ. μέχρι τη συμπλήρωση των έντεκα (11) μαθητών του αγήματος και
ικανοποιητικού αριθμού αναπληρωματικών με την ίδια διαδικασία. Ο Καθηγητικός
Σύλλογος εγκρίνει τα ονόματα των μαθητών/τριών σημαιοφόρων και παραστατών,
των υπόλοιπων μαθητών του αγήματος καθώς επίσης και των αναπληρωτών.
5. Στις εκδηλώσεις του σχολείου:
 Ο 1ος κρατά το λάβαρο
 Ο 2ος κρατά την ελληνική σημαία
 Ο 3ος κρατά την κυπριακή σημαία
 Ο 4ος ορίζεται ως πρώτος παραστάτης, δεξιά του λαβάρου
 Ο 5ος ορίζεται ως πρώτος παραστάτης αριστερά του λαβάρου
κ.ο.κ..
Χρ.Χρ.2011-2012/ Κριτήρια για ΄Αγημα - Βραβεία σχολείων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428268 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Σε περίπτωση απουσίας ενός ή περισσοτέρων μελών εκ των τριών πρώτων τη θέση
καταλαμβάνει κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο/η αμέσως επόμενος/η, (π.χ. εάν
απουσιάζει ο 2ος, τη θέση του καταλαμβάνει ο 3ος και τη θέση του 3ου ο 4ος κ.ο.κ.).
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών/τριών για τις
θέσεις των σημαιοφόρων και των παραστατών, τότε καλύτερος/η θεωρείται ο/η
μαθητής/τρια που συγκεντρώνει τον υψηλότερο βαθμό στις βαθμολογίες των τελικών
γραπτών εξετάσεων της Β΄ τάξης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, ο Καθηγητικός
Σύλλογος ανατρέχει στις επιδόσεις της προηγούμενης σχολικής χρονιάς
ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 1 και 2.
7. Εάν προκύπτει και πάλιν ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των
τελικών γραπτών εξετάσεων της Α΄ τάξης. Εάν η ισοβαθμία εξακολουθεί, τότε γίνεται
κλήρωση μεταξύ των ισόβαθμων μαθητών για σκοπούς κατάταξής τους.
8. Νοείται ότι μαθητής/τρια καταλαμβάνει θέση στο άγημα μόνο όταν έχει διαγωγή
του έτους κοσμιοτάτη κατά τα δύο προηγούμενα έτη.
Β) Απονομή βραβείων
Τα κριτήρια απονομής βραβείων θα ανακοινωθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.
Γ) Παρατηρήσεις
1. Για τους μαθητές/τριες οι οποίοι/ες εγγράφονται στο Γυμνασιακό κύκλο με
αριθμητική βαθμολογία, αυτή μετατρέπεται και χαρακτηρίζεται με γράμματα, όπως
προβλέπει ο σχετικός κανονισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μαθητές/τριες μετεγγράφονται σε άλλο σχολείο,
ζητείται αναλυτική βαθμολογία όπως και ο χαρακτηρισμός της διαγωγής του
μαθητή/τριας για τις δυο τελευταίες τάξεις.
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