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Ψυχικό, 20 Μαΐου 2022 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας σχετικά με τη λήξη του β’ τετραμήνου και τη 

διεξαγωγή των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

 

Α. Τα μαθήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου θα λήξουν την Παρασκευή, 27 

Μαΐου 2022 και ώρα 15:25. 

 

Β. Από τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00 θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για την 

προφορική βαθμολογία β’ τετραμήνου του παιδιού σας μέσω της πλατφόρμας SoSimple. 

 

Γ. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη των 

μαθημάτων είναι από σήμερα αναρτημένα στο MS-Teams (ΚA ΓΥΜ Ανακοινώσεις για 

μαθητές/τριες → Files → Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις 2022) και στο ManageBac 

(Μenu → IB Manager → Files → Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις 2022). 

Δ. Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της 

ομάδας Α΄ (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία και Αγγλικά) θα διεξαχθούν από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 

2022 έως και την Τετάρτη, 15  Ιουνίου 2022. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και 

απολυτήριων εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός από τη Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, της 

οποίας οι δύο κλάδοι (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε 

τρίωρη εξέταση και την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, της οποίας οι δύο κλάδοι 

(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) επίσης συνεξετάζονται 

σε τρίωρη εξέταση. 

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξέτασης το αργότερο στις 08:30. Κατά τις ημέρες 

των εξετάσεων τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρούν στις 14:00. Όσοι μαθητές επιθυμούν να 

αποχωρήσουν από το campus πριν τις 14:00, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία, 

υπογεγραμμένη από τους γονείς τους, τη συνημμένη Αίτηση Δυνατής Αποχώρησης, 

προκειμένου να προμηθευθούν την ειδική άδεια εξόδου. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους 

την ειδική άδεια εξόδου όλες τις ημέρες των εξετάσεων. Η άδεια αυτή, με την επίδειξή της στο 

προσωπικό ασφαλείας στις Πύλες Εισόδου-Εξόδου του Σχολείου, θα τους παρέχει το δικαίωμα 

αποχώρησης από το campus πριν τις 14:00. 
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Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας μαθητή/τριας από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, 

ο μαθητής προσέρχεται σε επαναληπτικές εξετάσεις το αργότερο έως την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, 

σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου. 

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων εκδίδονται τη Δευτέρα, 20 

Ιουνίου 2022, με εξαίρεση τα αποτελέσματα μαθητών/μαθητριών που απουσίαζαν 

δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.  Μέσα 

σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, με την οποία 

ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται 

από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

Με εκτίμηση  

 

 
Βασιλική Τλα 

Διευθύντρια Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών  
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ΑΙΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

κατά την περίοδο των 

Προαγωγικών-Απολυτηρίων Εξετάσεων 

Ιουνίου 2022 

 

Ο/Η.…………………………………………………………………………………….......................................... 

γονέας του / της  μαθητή / -τριας ……………..………………………………………………………………. 

του τμήματος ………………. του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών, παρακαλώ να επιτρέπετε στο παιδί  

μου να αποχωρεί μόνο του από το campus του Ψυχικού, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων  

των μαθημάτων του,  κατά την περίοδο Ιουνίου 2022. 

Ο/Η γονέας 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………… 

 

  Υπογραφή : ………………………………………………………………………… 
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