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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ                                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2019 

ΤΑΞΗ 
Δευτέρα 

27/05/19 

Τρίτη    

28/05/2019 

Τετάρτη 

29/05/2019 

Πέμπτη 

30/05/2019 

Παρασκευή 

31/5/19 

Δευτέρα 

03/06/2019 

Τρίτη      

04/06/2019 
Πέμπτη    06/06/2019 

Α 
Μαθηματικά 

(07:45-09:45) 
 

Βιολογία                 

(07:45-09:15) 
 

Νέα Ελληνικά 

(07:45-09:45) 

  

Ιστορία              

(07:45-09:45) 

- Β΄Σειρά Εξετάσεων 

- Αποτελ. Α΄τάξης     

   (μετά τις 3:00μ.μ.) 

Ι.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

Οι μαθητές/τριες  

1. Προσέρχονται εγκαίρως στις Εξετάσεις (το αργότερο 10 λεπτά πριν από την Εξέταση). Μαθητής/τρια που καθυστερεί πέραν των 30 λεπτών μετά την έναρξη της 

Εξέτασης δε γίνεται δεκτός. 

2. Φορούν την εγκεκριμένη στολή και έχουν ευπρεπή εμφάνιση σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σχολείου. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια προσέλθει χωρίς τη 

στολή του, δε θα του επιτραπεί να παρακαθήσει στην Εξέταση. 

3. Έχουν τα δικά τους στυλό, μολύβια, γομολάστιχες/σβηστήρια, αριθμομηχανή (σφραγισμένη), γεωμετρικά όργανα κ.λπ. Δε δανείζονται από άλλους. 

4. Δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση διορθωτικού υλικού (Tipp-Ex). 

5. Δεν επιτρέπεται να βγουν από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. 

6. Όταν τελειώνουν την εξέταση, οφείλουν να απομακρύνονται ΑΜΕΣΩΣ από τις αίθουσες των Εξετάσεων και τους διαδρόμους, ώστε να μην ενοχλούν τους μαθητές 

που συνεχίζουν την εξέταση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάσει των κανονισμών λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, μαθητής ο οποίος συλλαμβάνεται να αντιγράφει στις Γραπτές Εξετάσεις ή συνεννοείται 

προφορικά ή με άλλο τρόπο, κατά τη διάρκεια της Εξέτασης, βαθμολογείται με μονάδα (01/20) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την αίθουσα.  

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Ανακοινώνονται οι αριθμοί μητρώων μόνον των ανεξεταστέων μαθητών μετά τις 3.00μ.μ. στην ιστοσελίδα του 

σχολείου.   

ΙΙΙ.  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Η Ενισχυτική/υποστηρικτική διδασκαλία για τους ανεξεταστέους μαθητές θα αρχίσει στις 7/6/19 και θα διαρκέσει μέχρι 

21/6/19, με βάση πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στις 6/6/2019. 

IV.  ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019:  Οι ανεξετάσεις Ιουνίου θα γίνουν από τις 21/06/2019 μέχρι και τις 26/06/2019, με βάση πρόγραμμα που θα 

ανακοινωθεί την Πέμπτη 06/06/2019. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2019 

ΤΑΞΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

27/05/19 

Τρίτη    

28/05/2019 

Τετάρτη 

29/05/2019 

Πέμπτη 

30/05/2019 

Παρασκευή 

31/5/19 

Δευτέρα 

03/06/2019 

Τετάρτη     

05/06/2019 
Πέμπτη    06/06/2019 

Β 
Νέα Ελληνικά 

(07:45- 09:45) 
 

Ιστορία               

(07:45 - 09:45) 
 

Φυσική                

(07:45 - 09:15) 

 

Χημεία-

Βιολογία 

(07:45 - 09:15) 

 

Μαθηματικά 

(07:45 - 09:45) 

-Β΄Σειρά Εξετάσεων 

-Αποτελ. Β΄τάξης                     

(μετά τις 3:00μ.μ.) 

Ι.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

Οι μαθητές/τριες  

1. Προσέρχονται εγκαίρως στις Εξετάσεις (το αργότερο 10 λεπτά πριν από την Εξέταση). Μαθητής/τρια που καθυστερεί πέραν των 30 λεπτών μετά την έναρξη της 

Εξέτασης δε γίνεται δεκτός. 

2. Φορούν την εγκεκριμένη στολή και έχουν ευπρεπή εμφάνιση σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σχολείου. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια προσέλθει χωρίς τη 

στολή του, δε θα του επιτραπεί να παρακαθήσει στην Εξέταση. 

3. Έχουν τα δικά τους στυλό, μολύβια, γομολάστιχες/σβηστήρια, αριθμομηχανή (σφραγισμένη), γεωμετρικά όργανα κ.λπ. Δε δανείζονται από άλλους. 

4. Δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση διορθωτικού υλικού (Tipp-Ex). 

5. Δεν επιτρέπεται να βγουν από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. 

6. Όταν τελειώνουν την εξέταση, οφείλουν να απομακρύνονται ΑΜΕΣΩΣ από τις αίθουσες των Εξετάσεων και τους διαδρόμους, ώστε να μην ενοχλούν τους μαθητές 

που συνεχίζουν την εξέταση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάσει των κανονισμών λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, μαθητής ο οποίος συλλαμβάνεται να αντιγράφει στις Γραπτές Εξετάσεις ή συνεννοείται 

προφορικά ή με άλλο τρόπο, κατά τη διάρκεια της Εξέτασης, βαθμολογείται με μονάδα (01/20) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την αίθουσα.  

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Ανακοινώνονται οι αριθμοί μητρώων μόνον των ανεξεταστέων μαθητών μετά τις 3.00μ.μ. στην ιστοσελίδα του 

σχολείου.   

ΙΙΙ.  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Η Ενισχυτική/υποστηρικτική διδασκαλία για τους ανεξεταστέους μαθητές θα αρχίσει στις 7/6/19 και θα διαρκέσει μέχρι 

21/6/19, με βάση πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στις 6/6/2019. 

IV.  ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019:  Οι ανεξετάσεις Ιουνίου θα γίνουν από τις 21/06/2019 μέχρι και τις 26/06/2019, με βάση πρόγραμμα που θα 

ανακοινωθεί την Πέμπτη 06/06/2019. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ             ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2019 

ΤΑΞΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

27/05/19 

Τρίτη    

28/5/2019 

Τετάρτη 

29/05/2019 

Πέμπτη 

30/5/2019 

Παρασκευή 

31/5/19 

Δευτέρα 

03/06/2019 

Τετάρτη     

05/06/2019 

Πέμπτη    

06/06/2019 

Γ 

Νέα Ελληνικά 

(10:30-12:30) 
 

Χημεία-Βιολογία 

(10:30-12:30) 
 

Ιστορία               

(10:30-12:30) 

Μαθηματικά 

(07:45-09:45) 

Φυσική                

(07:45-09:15) 

-Β΄Σειρά Εξετάσεων 

-Αποτελ. Γ΄τάξης            

(μετά τις 15:00) 

Ι.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

Οι μαθητές/τριες  

1. Προσέρχονται εγκαίρως στις Εξετάσεις (το αργότερο 10 λεπτά πριν από την Εξέταση). Μαθητής/τρια που καθυστερεί πέραν των 30 λεπτών μετά την έναρξη της 

Εξέτασης δε γίνεται δεκτός. 

2. Φορούν την εγκεκριμένη στολή και έχουν ευπρεπή εμφάνιση σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σχολείου. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια προσέλθει χωρίς τη 

στολή του, δε θα του επιτραπεί να παρακαθήσει στην Εξέταση. 

3. Έχουν τα δικά τους στυλό, μολύβια, γομολάστιχες/σβηστήρια, αριθμομηχανή (σφραγισμένη), γεωμετρικά όργανα κ.λπ. Δε δανείζονται από άλλους. 

4. Δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση διορθωτικού υλικού (Tipp-Ex). 

5. Δεν επιτρέπεται να βγουν από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. 

6. Όταν τελειώνουν την εξέταση, οφείλουν να απομακρύνονται ΑΜΕΣΩΣ από τις αίθουσες των Εξετάσεων και τους διαδρόμους, ώστε να μην ενοχλούν τους μαθητές 

που συνεχίζουν την εξέταση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάσει των κανονισμών λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, μαθητής ο οποίος συλλαμβάνεται να αντιγράφει στις Γραπτές Εξετάσεις ή συνεννοείται 

προφορικά ή με άλλο τρόπο, κατά τη διάρκεια της Εξέτασης, βαθμολογείται με μονάδα (01/20) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την αίθουσα.  

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Ανακοινώνονται οι αριθμοί μητρώων μόνον των ανεξεταστέων μαθητών μετά τις 3.00μ.μ. στην ιστοσελίδα του 

σχολείου.   

ΙΙΙ.  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Η Ενισχυτική/υποστηρικτική διδασκαλία για τους ανεξεταστέους μαθητές θα αρχίσει στις 7/6/19 και θα διαρκέσει μέχρι 

21/6/19, με βάση πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στις 6/6/2019. 

IV.  ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019:  Οι ανεξετάσεις Ιουνίου θα γίνουν από τις 21/06/2019 μέχρι και τις 26/06/2019, με βάση πρόγραμμα που θα 

ανακοινωθεί την Πέμπτη 06/06/2019. 


