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Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 

 
ΘΕΜΑ: «Επίδοση Ελέγχων Προόδου και εγγραφές στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Αρσακείου 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Υ.Ε.» 
 
Αγαπητοί γονείς, 
η Διεύθυνση και ο ύλλογος Καθηγητών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 
αισθάνονται την ανάγκη να σας ευχαριστήσουν θερμά για τη συνεργασία που είχαμε 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-16. χετικά με την προαγωγή των μαθητών 
και την εγγραφή τους στην επόμενη τάξη του Αρσακείου Γυμνασίου, σας ενημερώνουμε 
τα εξής: 

 Οι Γραπτές Προαγωγικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουνίου 
2016 και ακολουθούν οι Γραπτές Επαναληπτικές Εξετάσεις, για όσους μαθητές 
απουσίασαν δικαιολογημένα από τις Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις, οι οποίες θα 
διεξαχθούν από την Σετάρτη 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, 
σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους. 

 Σα αποτελέσματα προαγωγής των μαθητών θα εκδοθούν την Σρίτη 21 Ιουνίου 2016 
στις 14:00 και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του χολείου (έξω από το 
γραφείο της Γραμματείας) μόνο τα ονόματα όσων μαθητών δεν προήχθησαν. 

 Για τα γραπτά δοκίμια των Γραπτών Προαγωγικών Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2016 
είναι δυνατό να ζητηθεί αναβαθμολόγηση με αίτηση του κηδεμόνα στο χολείο, μαζί με το 
προβλεπόμενο για κάθε γραπτό παράβολο των 3 ευρώ από Δημόσιο Σαμείο μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων (21 Ιουνίου 2016). Η 
σχετική αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Σρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 
π.μ. (Προσοχή: στο παράβολο δεν πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
μαθητή). 

 Η επίδοση των Ελέγχων Προόδου σχολικού έτους 2015-16, καθώς και οι εγγραφές 
των μαθητών που θα φοιτήσουν στην επόμενη τάξη του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2016-17, θα πραγματοποιούνται από την Πέμπτη 23 
έως και την Σετάρτη 29 Ιουνίου 2016 (08:30-13:00), καθώς και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 
2016 (08:30-11:00). 
Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα στα παιδιά μας και καλό καλοκαίρι! 
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