ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΣΡΩΝ
2610-333.808 / http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr

χολ Έτος 2018-2019

ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ
ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΔ.Λ. ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2019-2020
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1. Α΄ΛΤΚΔΙΟΤ
 Οη δηαζέζηκεο ζέζεηο θνίηεζεο καζεηώλ ζην Πεηξακαηηθό ΓΕ.Λ. Παηξώλ είλαη εξήντα (60).
 Οη 60 παξαπάλσ ζέζεηο θαιύπηνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηνπο απνθνίηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄










Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ – ζπλδεδεκέλν ζρνιείν – εθόζνλ απηνί επηζπκνύλ
λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Πεηξακαηηθό ΓΕ.Λ. Παηξώλ.
Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ απνθνίησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ εθόζνλ
επηζπκνύλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Πεηξακαηηθό ΓΕ.Λ. Παηξώλ πξέπεη λα ην
δειώζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Ε.Ε.Π.Π.. https://www.iep.edu.gr/pps/
από 27 Μαΐος έσο θαη 4 Ιοςνίος 2019.
Οη ελδηαθεξόκελνη γνλείο θαη θεδεκόλεο απνθνίησλ καζεηώλ άιισλ Γπκλαζίσλ έρνπλ επίζεο ηε
δπλαηόηεηα λα δειώζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Ε.Ε.Π.Π..
https://www.iep.edu.gr/pps/ από 27 Μαΐος έσο θαη 4 Ιοςνίος 2019ηελ ππνςεθηόηεηα ησλ παηδηώλ
ηνπο δεδνκέλνπ όηη κπνξεί λα πξνθύςνπλ θελέο ζέζεηο.
Οη θαηαζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα (http://lyk-peirpatras.ach.sch.gr) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιεηνύ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Σν ακέζσο επόκελν δηάζηεκα θαη ζε θάζε πεξίπησζε όσι μετά τιρ 7 Ιοςνίος
2019, νη γνλείο θαη θεδεκόλεο ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ κε πξνζνρή ηα ζηνηρεηά ησλ ππνςεθίσλ, όπσο
απηά αλαξηήζεθαλ ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ ιάζνπο λα πξνζέιζνπλ ζην ρνιείν
γηα λα δεηήζνπλ ηε δηόξζσζε ηνπ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη αλεμάξηεηα ησλ θελώλ ή κε ζέζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο αηηήζεηο ησλ γνλέσλ
θεδεκόλσλ ησλ απνθνίησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ, την 24α Ιοςνίος
2019 εκέξα Δεπηέξα ζα δηεμαρζεί θιήξσζε (γεληθή θαη εηδηθή) κεηαμύ ησλ απνθνίησλ άιισλ
Γπκλαζίσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ ιίζηεο επηιαρόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα είλαη ζε ηζρύ
έσο 23 Δεθεκβξίνπ 2019.
Η θιήξσζε ζα δηεμαρζεί, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ζην δηδαθηήξην ηνπ Πεηξακαηηθνύ ΓΕ.Λ.
Παηξώλ ελώπηνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γνλέσλ, από ηξηκειή επηηξνπή γνλέσλ, πνπ νξίδεηαη από ηνπο
ίδηνπο, παξνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Θα αλαξηεζεί αλαθνίλσζε γηα ηελ ώξα ηεο
θιήξσζεο.

2. Β΄ & Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
Η δηαδηθαζία πιήξσζεο θελώλ ζέζεσλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηηο Β΄& Γ΄ ηάμεηο πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθύςνπλ, ήηνη αηηήζεηο θαη θιήξσζε, ζα δηελεξγεζεί ζην δηάζηεκα από 3 έσο 6 επτεμβπίος 2019
κεηά από πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αλαξηήζεη ην ζρνιείν.

3. Γικαιολογητικά
Σα έγγξαθα, ηα νπνία νξίδεη ν λόκνο γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
απηώλ πνπ ηπρόλ δηθαηνινγνύλ ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηηο εηδηθέο θιεξώζεηο ηνπ 20%, ζα
θαηαηεζνύλ από ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα θιεξσζνύλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο.
Η Δηεπζύληξηα
Μαξία-Ρνδίηα Σζειεπή

