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Οδηγίες για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών
στην Α΄ Τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου
Υπενθυμίζουμε στους γονείς και κηδεμόνες των υποψήφιων της δοκιμασίας εισαγωγής
στην Α΄ τάξη του σχολείου μας, της Τρίτης 25/6, ότι πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 21/6,
ώρα 14:001, να προσέλθουν στη Γραμματεία του σχολείου, ώστε:
 να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου στο Λύκειο που αντιστοιχεί στη
διεύθυνση κατοικίας του. Εφόσον η εγγραφή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί στο οικείο
Λύκειο μέχρι τότε, θα συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση2 (του άρθρου 8, Ν.1599/1986,
πρώην «Ν.105»), όπου θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν στο σχολείο μας την
βεβαίωση αυτή έως την Παρασκευή 28/6, ώρα 14:00.
 να παραλάβουν το Δελτίο Συμμετοχής Υποψηφίου, απαραίτητο για τη δοκιμασία.
Σημειώνουμε ότι χωρίς τα παραπάνω, ο υποψήφιος χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στη
δοκιμασία.
Την ημέρα της δοκιμασίας οι υποψήφιοι πρέπει:



να είναι παρόντες στις 9.00 π.μ. στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου,
να έχουν μαζί τους:
o το Δελτίο Συμμετοχής στη δοκιμασία,
o 2 στυλό (μόνο μπλε ή μόνο μαύρο), μολύβι3, γομολάστιχα,
o γεωμετρικά όργανα.

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν κινητό τηλέφωνο, υπολογιστικές μηχανές
οποιουδήποτε τύπου, καθώς και διορθωτικό (τύπου μπλάνκο). Συνιστάται, ωστόσο, να
έχουν μαζί τους ρολόι χεριού, καθώς και νερό ή χυμό.
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Σημειώστε ότι η Δευτέρα 24/6 είναι αργία.
Η τυποποιημένη Δήλωση θα είναι διαθέσιμη στο σχολείο.
3
Το μολύβι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για γεωμετρικά σχήματα.
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Πληροφορίες για τη δοκιμασία






Οι υποψήφιοι θα τακτοποιηθούν στις αίθουσες της δοκιμασίας στις 9:30 π.μ.
Η διάρκεια της δοκιμασίας είναι 3 ώρες από τη στιγμή επίδοσης των θεμάτων, και είναι
ενιαία για τα δύο εξεταζόμενα θεματικά πεδία (Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να αποχωρήσει πριν την παρέλευση 1 (μίας) ώρας από
την έναρξη της δοκιμασίας.
Τα θέματα για τα δύο εξεταζόμενα θεματικά πεδία θα δοθούν ταυτόχρονα.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο χώρο του σχολείου άλλων προσώπων πλην των
υποψηφίων και των εμπλεκομένων στη διαδικασία καθηγητών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα γραπτά των υποψηφίων θα αποσταλούν σε Βαθμολογικό Κέντρο
που έχει ορίσει η ΔΕΠΠΣ. Τα αποτελέσματα (πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων) θα
αποσταλούν στο σχολείο μας περί το τέλος Ιουνίου και θα αναρτηθούν άμεσα στην
κεντρική είσοδο του κτιρίου του σχολείου.
Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

