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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Θέμα: Πποπαπαζκεςαζηικά Μαθήμαηα για ηοςρ ςποτήθιοςρ ζηιρ 
ειζαγυγικέρ εξεηάζειρ για ηην Α΄ Γςμναζίος ζσολικού έηοςρ 2022-2023. 

 

Τν Μνπζηθό Γπκλάζην Σεξξώλ/ ΛΤελεκεξώλεη όηηεξακολοςθεί λα δέρεηαη αιηήζειργηα 

ηε ζπκκεηνρή  καζεηώλ θαη καζεηξηώλπνπ επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2022-2023έυρ και ηιρ 31 Μαΐος 2022θαη ώξα 

14:00ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

 

https://forms.gle/TmtSunqJXQRXom8q9 

 

Δπηπιένλ ελεκεξώλνπκε όηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζην Μνπζηθό 

Σρνιείν Σεξξώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο θαη λα επηηύρνπλ ζε εμεηάζεηο πνπ 

δηελεξγνύληαη γηα ηελ επηινγή καζεηώλ πνπ ζαθνηηήζνπλ ζηελ Α΄ ηάμε ησλ Μνπζηθώλ 

https://forms.gle/TmtSunqJXQRXom8q9


Γπκλαζίσλ, θαηά ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ινπλίνπ. Σηηο εμεηάζεηο κπνξνύλ λα 

ιάβνπλ κέξνο απόθνηηνη καζεηέο/ηξηεο όισλ ησλ Γεκνηηθώλ ηνπ Ννκνύ. 

 

Οη γνλείο-θεδεκόλεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πξέπεη λα ππνβάινπλ 

αίηηζη ζςμμεηοσήρζηε δηαδηθαζία επηινγήο μόνο ζην Μνπζηθό Γπκλάζην ηεο πεξηνρήο 

ηνπο από ηηο 03 έυρ ηιρ 31 Μαΐος 2022.  

 

Δπίζεο, αλαθνηλώλνπκε όηη ην ζρνιείν καο είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα πξνζθέξεη θαη 

θέηνο ηπία  (3) ΔΩΡΕΑΝ δίυπα πποπαπαζκεςαζηικά μαθήμαηα ζηνπο/ζηηο 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο σο 

εμήο:  

 

Τεηάπηη 25 Μαΐος ζηιρ 17:40-19:45,  

Τεηάπηη 1 Ιοςνίος ζηιρ 18:00-19:45 και ηην  

Τεηάπηη 8 Ιοςνίος ζηιρ 18:00 -19:45.  

 

Δηδηθά ηελ πξώηε εκέξα πξνζέιεπζεο, ηελ Τεηάπηη 25 Μαΐος ζηιρ 17:40, όζν ηα 

παηδηά ζα κνηξάδνληαη ζηα ηκήκαηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ/θεδεκόλσλ από ηελ Γηεπζύληξηα ζην Ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ζέκαηα ηνπ 

Μνπζηθνύ Σρνιείνπ.Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο έλα ηεηξάδην θη έλα 

κνιύβη. Παξαθαινύκε λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν θαη νη γνλείο/θεδεκόλεο θαη νη 

καζεηέο/ηξηεο κε κάζθα πςειήο πξνζηαζίαο ή δηπιή ρεηξνπξγηθή θαη λα ηεξνύλ όια ηα 

κέηξα πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο, έηζη όπσο πξνβιέπνληαη από ηα ηζρύνληα πξσηόθνιια.  

 

Γηα ην πξόγξακκα ησλ εμεηάζεσλ, ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ, ηε βαζκνιόγεζε θαη ηηο 

εγγξαθέο ησλ καζεηώλ ηζρύεη ε κε αξ. πξση.20923/Γ2/23-02-2021 Υπνπξγηθή Απόθαζε 

κε ζέκα: «Λειτοσργία Μοσσικών Στολείων», ΦΔΚ Β΄ 878/05-03-2021. 

 

Φξήζηκνη ζύλδεζκνη ζηελ ηζηνζειίδα καο: 

 

https://www.musikoserron.gr/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaMcoCGrX70 

 

https://www.musikoserron.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=BaMcoCGrX70


https://www.musikoserron.gr/to-sxoleio-mas/leitourgia (παιηό θπιιάδην) 

γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο  εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο: 

https://www.musikoserron.gr/ekpaidefsi/eksetaseis 

 

γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο εθδειώζεηο καο: 

https://www.musikoserron.gr/ekdiloseis/2021-2022 

 

 

Η Γηεπζύληξηα 

Σθέκπεξε Δπαγγειία 

θηιόινγνο 

https://www.musikoserron.gr/to-sxoleio-mas/leitourgia
https://www.musikoserron.gr/ekpaidefsi/eksetaseis
https://www.musikoserron.gr/ekdiloseis/2021-2022

