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ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ  

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμμετείχαν στη Δο-

κιμασία / Τεστ Δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Πρότυ-

που Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, που διεξήχθη στις 25/06/2014, 

ότι: 

1. Από τη Δευτέρα 1/9 μέχρι και την Τετάρτη 3/9, οι γονείς / κηδεμόνες των 66 

επιτυχόντων εισακτέων μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο αυ-

τοπροσώπως, συμπληρωμένη ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, αλλά σε κάθε περί-

πτωση υπογεγραμμένη χειρόγραφα, είτε τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση Α-

ποδοχής και Αίτηση Μετεγγραφής του παιδιού τους στο σχολείο μας, είτε, α-

ντίστοιχα, την Υπεύθυνη Δήλωση Μη Αποδοχής (βλέπε στο τέλος της ανακοίνωσης). 

2. Για κάθε περίπτωση μη αποδοχής, το σχολείο θα προβαίνει στην άμεση κλήση 

του επόμενου επιλαχόντα από το σχετικό πίνακα. Για το λόγο αυτό, και για τη 

διευκόλυνση των επιλαχόντων, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Μη Αποδοχής θα γίνο-

νται δεκτές και κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο-Αύγουστο), κάθε Πέμπτη, από 

08.30 μέχρι 13.30.  

3. Οι γονείς των εισακτέων επιλαχόντων μαθητών έχουν επίσης την υποχρέωση 

που αναφέρεται στο (1).  

4. Για τους εισακτέους μαθητές θα ακολουθήσει στη συνέχεια υπηρεσιακώς η 

διαδικασία μετεγγραφής τους στο σχολείο μας από τα Γενικά Λύκεια της πε-

ριοχής κατοικίας τους, όπου ήδη είναι εγγεγραμμένοι μετά την αποφοίτησή 

τους από το Γυμνάσιο. 

5. Οι εισακτέοι μαθητές, μαζί με τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης, θα ξεκινήσουν 

τη χρονιά τους την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 με τον καθιερωμένο αγιασμό. 

 

Μεταφορτώστε το αρχείο που επιθυμείτε: 

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής: doc, pdf   Υπεύθυνη Δήλωση Μη Αποδοχής: doc, pdf 

http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/1415/ypdAyes.doc
http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/1415/ypdAyes.pdf
http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/1415/ypdAno.doc
http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/1415/ypdAno.pdf

