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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Θέμα: Αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηιρ ειζαγωγικέρ εξεηάζειρ για ηην Α΄ Γςμναζίος. 

 Μαθήμαηα πποεηοιμαζίαρ 

 

Το Μοςζικό Γςμνάζιο Σεππών/ ΛΤ ενημεπώνει όηι οι μαθηηέρ και οι μαθήηπιερ πος 

επιθςμούν να θοιηήζοςν ζηην Α΄ ηάξη ηος Μοςζικού Γςμναζίος ππέπει να λάβοςν 

μέπορ και να επιηύσοςν ζε εξεηάζειρ πος διενεπγούνηαι για ηην επιλογή μαθηηών πος 

θα θοιηήζοςν ζηην Α΄ ηάξη ηυν Μοςζικών Γςμναζίυν. 

 Οι γονείρ-κηδεμόνερ ηυν ενδιαθεπόμενυν μαθηηών και μαθηηπιών ππέπει να 

ςποβάλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία επιλογήρ μόνο ζηο Μοςζικό 

Γςμνάζιο ηηρ πεπιοσήρ ηοςρ από ηιρ 06 έωρ ηιρ 31 Μαΐος 2019. Το Μοςζικό 

Σσολείο Σεππών θα δέσεηαι αιηήζειρ καθημεπινά ζηο διάζηημα αςηό  και ώπερ 8:30-

14:00 ζηη Γπαμμαηεία ηος Μοςζικού Σσολείος Σεππών. Η διαδικαζία επιλογήρ θα 

ππαγμαηοποιηθεί ηιρ επγάζιμερ ημέπερ από 19 έωρ 24 Ιοςνίος 2019 και θα ξεκινήζει 

ηαςηόσπονα ζε όλα ηα Μοςζικά Σσολεία ηην Τεηάπηη 19 Ιοςνίος 2019 και ώπα 10.00 

π. μ. με ηη γπαπηή εξέηαζη ηυν ςποτηθίυν [ακπόαζη ησηηικού δίζκος (cd)]. Για ηο 



ππόγπαμμα ηων εξεηάζεων, ηα θέμαηα ηων εξεηάζεων, ηη βαθμολόγηζη και ηιρ 

εγγπαθέρ ηων μαθηηών ιζσύει η με απ. ππωη. 58167/Γ2/13-04-2018 Υ.Α. 

«Λειηοςπγία Μοςζικών Σσολείων» (Β΄ 1371), Γιόπθωζη ζθάλμαηορ ΦΔΚ Β’ 

1574 / 08-05-2018. 

 

Λεπηομεπήρ ενημέπυζη για ηα παπαπάνυ θέμαηα θα γίνει ηην Τεηάπηη 15 

Μαΐος 2019 και ώπα 17:45 ζηο Μοςζικό Σσολείο Σεππών. Οι γονείρ θα έσοςν ηη 

δςναηόηηηα να ςποβάλοςν και εκείνο ηο απόγεςμα αίηηζη. 

Για ηην εξοικείυζη ηυν ςποτηθίυν μαθηηών και μαθηηπιών ζηα ηεζη 

Μοςζικήρ Ανηίλητηρ, θα ππαγμαηοποιηθούν δωπεάν μαθήμαηα πποεηοιμαζίαρ από 

καθηγηηέρ ηος Μοςζικού Σσολείος ηιρ παπακάηυ ημέπερ και ώπερ: 

 

1) Τεηάπηη 15 Μαΐος 2019 και ώπα 17:45 

2) Τεηάπηη 22 Μαΐος 2019 και ώπα 18:00 

3) Τεηάπηη 29 Μαΐος 2019 και ώπα 18:00 

4) Τεηάπηη 05 Ιοςνίος 2019 και ώπα 18:00 

5) Τεηάπηη 12 Ιοςνίος 2019 και ώπα 18:00 

 

Τα παπαπάνυ δυπεάν μαθήμαηα μποπούν να ηα παπακολοςθήζοςν από ηην απσή και 

ςποτήθιοι ηυν οποίυν οι κηδεμόνερ λόγυ κυλύμαηορ θα ςποβάλοςν απγόηεπα αίηηζη 

ζςμμεηοσήρ.  

 

Επιπλέον, ζαρ γνυζηοποιούμε όηι ηην Τεηάπηη 15 Μαΐος 2019 θα δοθεί μεηά ηο 

μάθημα μία ζςναςλία ανοισηή ζηο κοινό, ζηο σώπο ηος Μοςζικού Σσολείος και ώπα 

20:00, αθιεπυμένη ζηα ηπαγούδια ηηρ πποζθςγιάρ, ηην οποία καλούμε ιδιαιηέπυρ 

να ηην παπακολοςθήζοςν και οι μικποί ςποτήθιοι. 

 

 

 

Η Διεςθύνηπια 

Σκέμπεπη Εςαγγελία 

θιλόλογορ 


