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Σχολικό έτος 2018 – 2019

Αθήνα 23-11-2017

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι, για την εγγραφή των παιδιών σας στην Α΄ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος
2018-2019, ισχύουν τα εξής:
1. Από την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κράτηση θέσης
μαθητών:
α) που έχουν αδέλφια στο σχολείο μας
β) που είναι παιδιά αποφοίτων μας
γ) που είναι καθολικού δόγματος
δ) που είναι παιδιά του προσωπικού του σχολείου
ε) που είναι μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας
2. Από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις κράτησης θέσης για όλους τους
μαθητές.
3. Για την κράτηση θέσης των μαθητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4. Για να επιτευχθεί η κράτηση θέσης, ο γονέας κατά την προσέλευσή του στο σχολείο, αφού
συναντήσει τον Γενικό Διευθυντή, θα καταθέσει την αίτηση εγγραφής στο ταμείο, καθώς και το
ποσό των 500€ ως προκαταβολή. Σε πιθανή περίπτωση ακύρωσης θέσης, η προκαταβολή
επιστρέφεται μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.
5. Σας ενημερώνουμε ότι αίτηση προεγγραφής μπορείτε να καταθέσετε:
ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΩΡΕΣ
08:00-14:00

16 Δεκεμβρίου 2017

08:00-12:00

13 Ιανουαρίου 2018

08:00-12:00

10 Φεβρουαρίου 2018

08:00-12:00

17 Μαρτίου 2018

08:00-12:00

6. Η αίτηση συμπληρώνεται στο σχολείο και υπογράφεται και από τους δύο γονείς.
7. Καλό θα ήταν οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να γνωρίζουν τη Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα και
να είναι κάτοχοι των ακόλουθων διπλωμάτων:
- Α1+ για τη Γαλλική γλώσσα
- Α2 (επίπεδο ΚΕΤ, εξετάσεων Cambridge) για την Αγγλική γλώσσα.
Οι νέοι μαθητές συμμετέχουν τον Σεπτέμβριο σε κατατακτήριο τεστ στα Γαλλικά και στα Αγγλικά
αμέσως μετά την έναρξη του σχολικού έτους.
8. Η κράτηση θέσης δεν ισοδυναμεί με εγγραφή στην Α΄ Γυμνασίου. Οι εγγραφές θα
πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 08:00 έως 14:00
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Χρήστος Νάκης

Ο Γενικός Διευθυντής
Νικόλαος Νούλας

