ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018– 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΑΞΗ
ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/6/2019

Ώρα

7:45-9:45

Α’ ΤΑΞΗ

Ιστορία

7:45-9:45

Μαθηματικά

10:30-12:30

Αρχαιογνωσία*
(Χρόνος εξέτασης
1:30΄)

ΤΡΙΤΗ
25/6/2019

7:45-9:45

Νέα Ελληνικά

ΤΕΤΑΡΤΗ
26/6/2019

7:45-9:45

Βιολογία*
(Χρόνος εξέτασης:
1: 30’)

ΔΕΥΤΕΡΑ
24/6/2019

Κ.118

B’ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

Ιστορία

Ιστορία

Φυσική*
(Χρόνος εξέτασης 1:30΄)

Μαθηματικά

Νέα Ελληνικά

Βιολογία - Χημεία

Μαθηματικά

Φυσική*
(Χρόνος εξέτασης: 1: 30’)

Βιολογία –Χημεία*
(Χρόνος εξέτασης: 1: 30’)

Νέα Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Μετά τη γραπτή εξέταση οι μαθητές πρέπει να παραμείνουν στο σχολείο για την προφορική
εξέταση που είναι υποχρεωτική για όσους λόγω επίδοσης παραπέμφθηκαν σε ανεξέταση τον Ιούνιο.
Ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην ανεξέταση του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των
βαθμών του στην γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστον δέκα (10) και στην
γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6).
Τα Τετράμηνα δεν μετράνε
Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στην ανεξέταση του Ιουνίου, θα παραμείνει Στάσιμος.
2. Όσοι μαθητές παραπέμπονται σε ανεξέταση λόγω μη πλήρους φοίτησης (δηλ. έμειναν από απουσίες)
δεν θα εξεταστούν προφορικά αλλά μόνο γραπτά χωρίς να συνυπολογιστεί η βαθμολογία των
τετραμήνων.
3. Μαθητές που θα ανεξεταστούν επειδή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου, θα
εξεταστούν μόνο γραπτά. Ο βαθμός που θα πάρουν θα είναι και ο τελικός βαθμός του έτους (τα
Τετράμηνα δεν συνυπολογίζονται).
4. Μαθητής/τρια που δικαιολογημένα δεν προσέρχεται στην γραπτή εξέταση Ιουνίου παραπέμπεται στις
ανεξετάσεις Ιουνίου και διατηρεί τη βαθμολογία των τετραμήνων.
5. Τα τέλη ανεξετάσεων για κάθε Μάθημα είναι €8.00. Όλο το ποσό καταβάλλεται στη Γραμματεία
την πρώτη μέρα των εξετάσεων, πριν την έναρξη της εξέτασης.
Οι μαθητές που εμπίπτουν στις παραγράφους 2 και 4 δεν πληρώνουν.
6. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στις εξετάσεις με τη στολή τους.
7. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 γύρω στις 13.00.
8. Οι Εγγραφές των ανεξετασθέντων θα γίνουν την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 (7.45 π.μ.-13.00 μ.μ.) από
τον γονέα/κηδεμόνα τους.
9. Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στα σχολεία την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 7:30 π.μ.
για κατανομή σε τμήματα και ενημέρωση (ωρολόγιο πρόγραμμα, διανομή διδακτικών βιβλίων). Στη
συνέχεια θα γίνει και η έναρξη των μαθημάτων.
Λευκωσία 10, Ιουνίου 2019

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

