ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ/ΑΥΓΟΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ (20 και 21 / 6) ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
1. Οι εγγραφές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα και Τρίτη 20 και 21 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί
μέχρι τις 1.00
2. Για την Εγγραφή ο κηδεμόνας πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα :
Α. Ενδεικτικό ή βεβαίωση απόλυσης Γυμνασίου για τον μαθητή
Β. Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή και
Γ. Ταυτότητα του μαθητή.
• Οι θέσεις για τα νέα τμήματα είναι δεδομένες, όμως φέτος υπάρχει σημαντικό αριθμός
ανεξεταστέων μαθητών για τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε θέσεις
σε περίπτωση που τελικά παραμείνουν στάσιμοι. Με τα δεδομένα αυτά θα έχουμε
μοριοδότηση στους κλάδους : Αισθητική (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Μηχανική
Αυτοκινήτων και Κομμωτική (Πρακτική κατεύθυνση)
3. Τα αποτελέσματα της Μοριοδότησης θα εκδοθούν την Τρίτη το απόγευμα και θα
δημοσιευτούν στην Ιστοσελίδα. Οι γονείς όσων μαθητών μπήκαν σε μοριοδότηση, μπορούν
να ολοκληρώσουν την εγγραφή του μαθητή την Πέμπτη ή την Παρασκευή, 23 και 24 Ιουνίου
4. Η εγγραφή στους κλάδους με μοριοδότηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, αλλά
προεγγραφή. Με στόχο να μειωθεί η ταλαιπωρία των γονέων / κηδεμόνων, η Διεύθυνση
το σχολείου διατηρεί το δικαίωμα να παρακάμψει τη Μοριοδότηση και να επιτρέψει την
ολοκλήρωση της εγγραφής όταν υπάρχει η εκτίμηση (λόγω ψηλής βαθμολογίας) ότι ο
μαθητής μπαίνει στην μοριοδότηση.
5. Στη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψιν και κοινωνικά κριτήρια για τα οποία ο κηδεμόνας
πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα φωτοαντίγραφα των Πιστοποιητικών,
ανάλογα με την περίπτωση:
α) Βεβαίωση του Γραφείου Ευημερίας ότι είναι λήπτης δημόσιου βοηθήματος
β) Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα (για παιδιά ορφανά)
γ) Ταυτότητα πολυτέκνων
Πιστοποιητικά τα οποία θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτά.
6. Για τους κλάδους χωρίς μοριοδότηση βλέπε τον σχετικό πίνακα.
7. Με την Εγγραφή καταβάλλεται το κόστος εκδρομών €8
8. Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Ασφάλεια Μαθητή €35
9. Αν κάποιος γονέας αδυνατεί να προσέλθει στο σχολείο, μπορεί η εγγραφή να γίνει με γραπτή
εξουσιοδότηση (υπάρχει στην Ιστοσελίδα).
ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ
29 ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

