ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ / ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Όσοι μαθητές εξετάζονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου,
λόγω του ότι υστέρησαν
στις εξετάσεις
Μαΐου/Ιουνίου σε ένα ή περισσότερα μαθήματα από
τα πιο πάνω, εξετάζονται και ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ,
αμέσως μετά τη Γραπτή Εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.H ενισχυτική / υποστηρικτική διδασκαλία για τους ανεξεταστέους μαθητές θα γίνει από την Τετάρτη 13 Ιουνίου
2018 μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 μεταξύ των ωρών 7:30πμ – 1:30 μμ.
2.Ο/Η μαθητής/ρια που προσέρχεται στις Ανεξετάσεις Ιουνίου λόγω του ότι υστέρησε στην επίδοση σε
μάθημα/μαθήματα πληρώνει εκ των προτέρων το ποσό των €8,00 για κάθε μάθημα (ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ για τη Β΄ τάξη και για την Γ΄ τάξη θεωρούνται ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ)
3.Όσοι μαθητές εξετάζονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου λόγω ελλιπούς φοίτησης ή επειδή δεν προσήλθαν στις
εξετάσεις Μαΐου/Ιουνίου σε εξέταση εξετάζονται ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΑ, και ο βαθμός της εξέτασης είναι ο βαθμός
έτους.
4.Οι νεοεισερχόμενοι μαθητές οι οποίοι δικαιούνται να παρακαθήσουν στις Ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται μόνο
γραπτά.
5.Όσοι μαθητές αδικαιολόγητα δεν προσέλθουν για εξέταση στις Ανεξετάσεις Ιουνίου, ενώ οφείλουν, παραμένουν
στάσιμοι.
6.Οι εξεταζόμενοι μαθητές θα ενημερωθούν ως προς τις αίθουσες εξέτασής τους την ημέρα της εξέτασης, από
Πρόγραμμα, το οποίο θα είναι αναρτημένο σε πινακίδα στην είσοδο του Σχολείου.
7.Κατά τις ημέρες των εξετάσεων, οι μαθητές προσέρχονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τη μαθητική στολή και με ευπρεπή
μαθητική εμφάνιση (εσωτερικοί κανονισμοί). Επίσης οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο 15΄πριν την έναρξη
της εξέτασης.
8.Μετά τις Ανεξετάσεις Ιουνίου, μαθητής/τρια παρεμένει στάσιμος/η,
 αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά,
 αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα,
 αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις Ανεξετάσεις,
 αν αποτύχει σε μάθημα που μετέφερε από προηγούμενη τάξη.
9.Επίδοση Δελτίων Ετήσιας Επίδοσης/Απολυτηρίων και εγγραφές θα γίνουν την Πέμπτη 28/6/2018.
Γραπτή ενημέρωση του μαθητή/τριας ………………………………………………………………. (………..)
Σημειώνονται το/τα προς εξέταση μάθημα/μαθήματα.
Από τη Διεύθυνση
Ιούνιος 2018
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ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι ανεξεταστέοι μαθητές που θα παρακαθήσουν στις Ανεξετάσεις Ιουνίου υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν ενισχυτικά / υποστηρικτικά μαθήματα από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018
μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την Τρίτη 12
Ιουνίου 2018 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου στις 3:00 μ.μ.
Όσοι μαθητές απουσιάσουν πέραν του 20% του χρόνου διδασκαλίας των πιο πάνω
μαθημάτων θα παραμείνουν στάσιμοι.
Για τα εξεταζόμενα μαθήματα θα παρέχονται τουλάχιστον δύο (2) περίοδοι διδασκαλίας του
μαθήματος ημερησίως, ενώ για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα παρέχεται τουλάχιστον
μια περίοδος ημερησίως καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μεταξύ των ωρών
7:30 π.μ. - 1:35 μ.μ.
Οι εξετάσεις Ιουνίου θα διεξαχθούν από την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη
27 Ιουνίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την Τρίτη
12
Ιουνίου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου η ώρα 3:00 μ.μ.

Από τη Διεύθυνση

