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Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 

 
ΘΕΜΑ: «Ανακοινώσεις σχετικά με την απόλυση από το Γυμνάσιο και την εγγραφή στο Λύκειο» 
 
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 
φοίτησης των παιδιών σας στο χολείο μας. χετικά με  την απόλυση από το Γυμνάσιο και την 
εγγραφή στο Λύκειο, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

 Οι Γραπτές Απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και 
ακολουθούν οι Γραπτές Επαναληπτικές Εξετάσεις, για όσους μαθητές απουσίασαν 
δικαιολογημένα από τις Γραπτές Απολυτήριες 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 απόλυσης 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 απολύθηκαν. 

 Για τα γραπτά δοκίμια των Γραπτών Απολυτήριων 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 για τους 
μαθητές που θα φοιτήσουν στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο 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). 

 Σα απολυτήρια των μαθητών της Γ΄ τάξης θα σταλούν απευθείας στο Αρσάκειο Γενικό 
Λύκειο Θεσσαλονίκης. Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να εγγραφεί και να φοιτήσει σε άλλο 
Λύκειο, θα πρέπει ο γονέας-κηδεμόνας του να υποβάλει στη Γραμματεία του χολείου μας μέχρι 
την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 γραπτή Αίτηση και Τπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναφέρεται το 
Λύκειο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει, προκειμένου να αποσταλεί το απολυτήριό του 
υπηρεσιακά. 

 Για την εγγραφή των μαθητών στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης θα πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον γονέα η Τπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί και η οποία 
αφορά την επιλογή ξένης γλώσσας και μαθήματος επιλογής για την Α΄ Λυκείου. Η Τπεύθυνη 
Δήλωση μαζί με μια φωτοτυπία Αστυνομικής Σαυτότητας του μαθητή πρέπει να παραδοθεί στη 
Γραμματεία του χολείου μας μέχρι την Σρίτη 21 Ιουνίου 2016. 
 
Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα στα παιδιά μας και καλό καλοκαίρι! 
 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
                                                                           ΣΟΤ ΑΡΑΚΕΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

https://arsakeiogt.wordpress.com 

https://twitter.com/arsgymth 

http://www.arsakeio.gr/
https://arsakeiogt.wordpress.com/
https://twitter.com/arsgymth
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Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η    Δ Η Λ Ω Σ Η   Γ Ο Ν Ε Α 

 
Προς τη Διεύθυνση του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Ο / Η υπογραφόμεν……………………………………………………………………………………………………… , 
κάτοχος του υπ’ αριθμ ……………………… Δελτίου Αστυνομικής Σαυτότητας, κηδεμόνας 
τ…... μαθητ… …………………………………………………………………………………....της Γ΄ τάξης του 
Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 
1. Επιλέγω ως ξένη γλώσσα, την οποία θα διδαχθεί το παιδί μου στο Λύκειο, την: 
 
╡     Γαλλική                

╡     Αγγλική                

╡     Γερμανική                              

[επιλέξτε μία από τις τρεις] 
 
 
 

2. Επιλέγω ως μάθημα επιλογής, το οποίο θα διδαχθεί το παιδί μου στο Λύκειο: 

╡     Εφαρμογές Πληροφορικής  

╡     Γεωλογία και Διαχείριση Υυσικών Πόρων 

╡     Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 

╡     Καλλιτεχνική Παιδεία 

[επιλέξτε ένα από τα τέσσερα] 
 
 

Θεσσαλονίκη ...... / ...... / 2016 
 

Ο / Η Δηλ....... 
 
 

....................... 
      [υπογραφή] 

 
 

 
 

 


