Οδηγίες για τη διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας/τεστ της εισαγωγής μαθητών στο
Π.Π. Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων
Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής στο
Π.Π. Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
Η γραπτή δοκιμασία θα διεξαχθεί στις 20-06-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ.στο
χώρο του σχολείου μας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ν. Πλαστήρα και Αγ.
Αναργύρων, είσοδος από την οδό Ναυπλίου.
Κατά την διάρκεια των δύο προηγουμένων ημερών δηλ. στις 17 και 18-06-2013 οι γονείς ή
κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο μας βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
ότι ο υποψήφιος μαθητής έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο γυμνάσιο της περιοχής του, ώστε
να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής του υποψήφιου απαραίτητου για τη γραπτή
δοκιμασία.
Κατά τη ημέρα διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας :
- οι επιτηρητές είναι παρόντες στο σχολείο στις 8.30 π.μ.
- οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται να είναι παρόντες στις 9 π.μ., ενώ προϋπόθεση για να
μπουν στο σχολείο είναι να έχουν μαζί τους το δελτίο συμμετοχής τους στη δοκιμασία
- οι υποψήφιοι μαθητές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κινητά
- οι υποψήφιοι μαθητές συγκεντρώνονται στο προαύλιο και χωρίζονται ανά αίθουσα με
ευθύνη των επιτηρητών και των γυμναστών
- οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να βρίσκονται μέσα στις αίθουσες στις 9.30 π.μ.
- γίνεται έλεγχος παρόντων, καταμέτρηση ανά αίθουσα και έλεγχος δελτίων συμμετοχής
στις εξετάσεις από τους επιτηρητές.
- η Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων μοιράζει τις τρεις κόλες με τα θέματα
στις τάξεις
- γίνεται υπόμνηση στους μαθητές από τους επιτηρητές του χρόνου που έχουν στη διάθεσή
τους και σύσταση να ολοκληρώνουν πρώτα το θεματικό πεδίο, με το οποίο έχουν ξεκινήσει
και μετά να πηγαίνουν στο επόμενο
- οι μαθητές ξεκινούν να γράφουν αμέσως μόλις πάρουν τις κόλες με τα θέματα,
ταυτόχρονα οι επιτηρητές προχωρούν στην επικόλληση των αυτοκόλλητων με τα στοιχεία
τους και το barcode
- το δίωρο υπολογίζεται από τη στιγμή που ξεκινήσουν να γράφουν οι μαθητές
- ο ελάχιστος δυνατός χρόνος αποχώρησης από την αίθουσα είναι μία ώρα μετά την έναρξη
της δοκιμασίας
-οι μαθητές που τελειώνουν παραδίδουν τις κόλες τους στους επιτηρητές, οι οποίοι
επικαλύπτουν με τα μαύρα αυτοκόλλητα τα στοιχεία τους, εκτός από το barcode
- οι επιτηρητές μετρούν τις κόλες ή τα τετράδια, τα υπογράφουν και τα χωρίζουν στα τρία
θεματικά πεδία
- στη συνέχεια παραδίδουν τα πακέτα στην Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Εξετάσεων του σχολείου και υπογράφουν στο βιβλίο παράδοσης
- οι φυσικώς αδύνατοι μαθητές εξετάζονται από την Επιτροπή Επεξεργασίας και Επιλογής
Θεμάτων με ευθύνη των ΕΠΕΣ
- οι μαθητές γράφουν με στυλό διαρκείας και δε χρησιμοποιούν διορθωτικό (blanco).
- οι μαθητές αφού παραδώσουν το γραπτό τους περιμένουν στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του σχολείου μας μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων οπότε και μπορούν να
αποχωρήσουν.
- οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους στις 12.00 π.μ.

