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Θέμα: Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος 

 για κάλσυη κενών- κενούμενφν θέζεφν     

                 μαθηηών/ηριών ζηην Β΄ Λσκείοσ για ηο  

                 τολ. έηος 2021-22 

 

        Σν ΕΠ.Ε. ηνπ Πξνηύπνπ ΓΕ.Λ. Παηξώλ, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4692/2020  θαη ηελ ππ. αξ. 58877/Δ6/25-5-2021 Τ.Α., θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

γνλείο θαη θεδεκόλεο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε B΄ 

Λπθείνπ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δνθηκαζία (ηεζη) δεμηνηήησλ πνπ ζα 

δηελεξγεζεί ζην Πξόηππν ΓΕ.Λ. Παηξώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελώλ - θελνύκελσλ 

ζέζεσλ γηα ην ρνι. έηνο 2021-22. 

Η δνθηκαζία εηζαγσγήο καζεηώλ /ηξηώλ ζηα Πξόηππα Λύθεηα αθνξά ηελ 

αμηνιόγεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο /ηξηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ Α΄ Λπθείνπ, ζρεηηθέο κε ηελ θαηαλόεζε θεηκέλσλ 

ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο θαη ηα Μαζεκαηηθά. Οη  καζεηέο /ηξηεο ζα εμεηαζηνύλ ζηα 

παξαπάλσ πεδία ζην πιαίζην κηαο εληαίαο ηξίσξεο δνθηκαζίαο. 

         Οη ελδηαθεξόκελνη γνλείο θαη θεδεκόλεο κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη λα 

θαηαζέζνπλ ηελ έληππε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζρνιείν από 02/09/2021 έσο θαη 

07/09/2021 θαη ώξεο 9.00 π.κ. έσο 13.00. Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο ππνςεθίσλ 

καζεηώλ/ηξηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξ.8 ηνπ 

θεθ. Α ηεο ππ. αξ. 58877/Δ6/25-5-2021 Τ.Α.. 

Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο ππνςεθίσλ καζεηώλ/ηξηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη, εθηόο από ηελ αίηεζε, λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξ.8 ηνπ θεθ. Α ηεο ππ. αξ. 

58877/Δ6/25-5-2021 Τ.Α.. 
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        Η δνθηκαζία (ηεζη) δεμηνηήησλ ζα δηεμαρζεί ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηελ   

Σεηάξηε 08/09/2020 θαη ώξα 09:00 π.κ. έσο 12.00 κε επζύλε ησλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ΕΠ.Ε... Οη ππνςήθηνη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα 

πξνζέιζνπλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 30 min λσξίηεξα από ην ρξόλν ηεο εμέηαζεο θαη 

λα ηεξνύλ όια ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια (Μάζθεο θαη Πηζηνπνηεηηθό 

εκβνιηαζκνύ ή selftest ). 

        Οη ππνςήθηνη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηεο δνθηκαζίαο δεμηνηήησλ (ηεζη), ηα παξαθάησ: 

 Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην. 

 Απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο (Αξ. Πξση.). 

 Πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ ή selftest. 

 

 

            Γηα ην ΕΠ.Ε..  

            Η Δηεπζύληξηα 
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