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Διευθυντές/ντριες
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Αναβαθμολόγηση εξεταστικών δοκιμίων Ιουνίου
Επειδή με τη μεταφορά των ανεξετάσεων Σεπτεμβρίου κατά τον Ιούνιο, παρατηρούνται
δυσκολίες σε σχέση με το χρόνο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών, που αφορούν τις
αναβαθμολογήσεις των εξεταστικών δοκιμίων και πριν από την έναρξη των
ανεξετάσεων, παρακαλείστε όπως:
1. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενημερωθούν οι γονείς των
ανεξεταστέων μαθητών ότι μπορούν να υποβάλουν τυχόν αίτημά τους για
αναβαθμολόγηση γραπτών των παιδιών τους το αργότερο μέσα σε δύο μέρες.
(Επισυνάπτεται δείγμα επιστολής προς τους γονείς ανεξεταστέων μαθητών.)
2. Δοθούν οδηγίες προς τις Γραμματείες των Σχολείων να αποστέλλουν αυθημερόν
τις αιτήσεις για αναβαθμολόγηση γραπτών, αμέσως μετά την παραλαβή τους.

3. Ενημερωθούν οι μαθητές ότι μπορούν να αρχίσουν παρακολούθηση των
μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, έστω και αν δεν θα έχουν λάβει απάντηση
στο αίτημά τους για αναβαθμολόγηση γραπτού τους στο συγκεκριμένο μάθημα.
Εάν το αίτημά τους ικανοποιηθεί ενδιάμεσα, θα μπορούν να διακόψουν την
παρακολούθηση των μαθημάτων.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείγμα Επιστολής προς γονείς ανεξεταστέων μαθητών

Όνομα γονέα……………………………….
Διεύθυνση

…………………….

Αγαπητέ κύριε/α………………………….

Σας πληροφορούμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά, οι ανεξετάσεις θα διεξάγονται
κατά τον Ιούνιο, αφού προηγηθεί περίοδος ενισχυτικής- υποστηρικτικής διδασκαλίας ,
η οποία θα προσφέρεται προς τους ανεξεταστέους μαθητές εντός της

Σχολικής

Μονάδας από τις 9 έως τις 21 Ιουνίου.
Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτημα για αναβαθμολόγηση του γραπτού / των γραπτών
του ανεξεταστέου παιδιού σας, παρακαλείστε όπως το πράξετε το αργότερο δύο μέρες
μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε το παιδί σας να είναι σε θέση
να διακόψει τα πιο πάνω μαθήματα , σε περίπτωση που το αίτημά σας ικανοποιηθεί.
Σημειώνεται ότι τα μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας θα παρακολουθήσουν όλοι
οι ανεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες, εφόσον αυτά θα γίνονται κατά τη διάρκεια της
σχολικής περιόδου, εντός της Σχολικής Μονάδας

Με εκτίμηση
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