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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θζμα: Απογευματινοί Μαθητικοί Όμιλοι Πρότυπου Γυμναςίου Ευαγγελικήσ Σχολήσ
Σμφρνησ για το ςχολικό ζτοσ 2015-16.
Βάςει των διατάξεων του Νόμου 3966/2011 (άρθρο 45) και του «Σχεδίου
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Εκπαιδευτικών Ομίλων» που ζχει δημοςιοποιηθεί από τη
Διοικοφςα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ςτο Πρότυπο Γυμνάςιο
Ευαγγελικήσ Σχολήσ Σμφρνησ θα λειτουργήςουν και κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ
2015-16 απογευματινοί μαθητικοί όμιλοι δημιουργικότητασ και αριςτείασ, με ςτόχο
την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίςεων των μαθητών. Οι όμιλοι θα
λειτουργήςουν κατά τισ απογευματινζσ ώρεσ, εκτόσ του κανονικοφ ωρολογίου
προγράμματοσ του ςχολείου (από τισ 14:15 και εξήσ), μία φορά την εβδομάδα για 2
ή 3 διδακτικζσ ώρεσ, και με την προχπόθεςη ότι θα εκδηλώςουν ενδιαφζρον
ςυμμετοχήσ ςε αυτοφσ τουλάχιςτον ζντεκα (11) μαθητζσ/τριεσ. Οι όμιλοι
απευθφνονται τόςο ςτουσ μαθητζσ του Γυμναςίου Ευαγγελικήσ Σχολήσ Σμφρνησ,
όςο και ςε μαθητζσ των δημόςιων Γυμναςίων τησ ευρφτερησ γεωγραφικήσ περιοχήσ
τησ Δ΄ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αθήνασ. Οι υπεφθυνοι
εκπαιδευτικοί τηροφν παρουςιολόγιο.
Οι μαθητζσ που θα ςημειώςουν λιγότερεσ από οκτώ (8) απουςίεσ κατά τη διάρκεια
του ςχολικοφ ζτουσ και θα ολοκληρώςουν με επιτυχία την παρακολοφθηςη του
ομίλου, λαμβάνουν ςτο τζλοσ του ζτουσ από το ςχολείο πιςτοποιητικό επιτυχοφσ
ςυμμετοχήσ. Κάθε μαθητήσ μπορεί να ςυμμετάςχει ςε δφο ομίλουσ κατ’ ανώτατο
όριο. Η μετάβαςη των μαθητών που προζρχονται από άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτο
Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ Σχολήσ και η επιςτροφή από αυτό γίνεται με ευθφνη των
ίδιων των μαθητών και των γονζων τουσ.
Για την εγγραφή ςτουσ ομίλουσ απαιτείται α) αίτηςη των αςκοφντων τη γονική
μζριμνα των μαθητών προσ το Επιςτημονικό Εποπτικό Συμβοφλιο του ςχολείου
(ΕΠΕΣ) β) ςφμφωνη γνώμη του διευθυντή του Γυμναςίου Ευαγγελικήσ Σχολήσ γ)

απόφαςη του ΕΠΕΣ. Ειδικά για τουσ μαθητζσ που προζρχονται από άλλεσ ςχολικζσ
μονάδεσ, η αίτηςη των γονζων/κηδεμόνων των μαθητών πρζπει να διαβιβαςτεί ςτο
Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ Σχολήσ από τη ςχολική μονάδα ςτην οποία φοιτοφν. Στο
διαβιβαςτικό ζγγραφο πρζπει να αναγράφεται ότι η αίτηςη υποβάλλεται με τη
ςφμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ςχολείου.
Οι γονείσ/κηδεμόνεσ των μαθητών/τριών που ενδιαφζρονται για ςυμμετοχή των
παιδιών τουσ ςε κάποιον/ουσ από τουσ ομίλουσ, δηλώνουν τουσ ομίλουσ τησ
προτίμηςήσ τουσ ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη:
https://docs.google.com/forms/d/1lehMGzaC4rJoNCQOk9MMtMOWA01DvfMvA1B
XGPS4lj0/viewform?usp=send_form
και υποβάλλουν ενυπόγραφεσ αιτήςεισ ςτο Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ Σχολήσ
Σμφρνησ μζςω του Γυμναςίου όπου φοιτά ο μαθητήσ, από την Παραςκευή
25/09/2015 ζωσ και την Τετάρτη 30 /09/2015, με το ςυνημμζνο ζντυπο αίτηςησ.
Στο ςυνημμζνο ζντυπο αίτηςησ περιλαμβάνονται οι όμιλοι που διαθζτουν ακόμα
κενζσ θζςεισ.
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