
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2019-2020

Για  την  εισαγωγή  των  μαθητών/τριών  στις  υπό  πλήρωση  θέσεις  (75
θέσεις)  στην  Α΄  τάξη  του  Πειραματικού  Γυμνασίου,  οι  γονείς  και
κηδεμόνες των αποφοίτων Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ: 

https://www.iep.edu.gr/pps/
κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019.
Οι  καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν με τον
κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Το αμέσως επόμενο διάστημα και  σε  κάθε περίπτωση  όχι μετά τις  7
Ιουνίου  2019,  οι  γονείς  και  κηδεμόνες θα  πρέπει  να  ελέγξουν  με
προσοχή  τα  στοιχεία  των  υποψηφίων,  όπως  αυτά  αναρτήθηκαν  στις
καταστάσεις  και  στην  περίπτωση  κάποιου  λάθους  να  προσέλθουν  στο
Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
στην οικεία  σχολική μονάδα και  ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων,
από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. 
Η  επιτροπή  επιδεικνύει  στους  παρευρισκόμενους  κάθε  κλήρο  πριν  τον
διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους τραβούν οι
παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη
σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού. 
Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί
το 80% των προκηρυσσόμενων θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι
οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις οποίες θα επιλεγεί
το  20% των  προκηρυσσόμενων  θέσεων  για  μαθητές  και  μαθήτριες  οι
οποίοι  είναι:  α)  δίδυμοι/ες  ή  τρίδυμοι/ες  και  άνω  ή  υιοθετημένοι/ες
αδελφοί/ές μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το
ίδιο έτος, β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό
Γυμνάσιο  ή  στο  Πειραματικό  Λύκειο  και  δε  φοιτούν  στην  τάξη
αποφοίτησης  της  καταληκτικής  σχολικής  μονάδας,  γ)  παιδιά
εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο
Πειραματικό  Λύκειο  κατά  το  σχολικό  έτος  στο  οποίο  διεξάγεται  η
κλήρωση.  Αρχικά  κληρώνονται  οι  δίδυμοι/ες  ή  τρίδυμοι/ες  και  άνω
αδελφοί/ές ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν
καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και
μαθήτριες της κατηγορίας (β) Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν
να  υφίστανται  και  δεν  έχουν  καλυφθεί  με  αυτήν  την  κατηγορία,
καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ).
Την  τυπική  εγκυρότητα  της  διαδικασίας  των  κληρώσεων  (80%,  20%)
εγγυάται με την παρουσία του ο Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου.

https://www.iep.edu.gr/pps/


Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν
μετά  τη  γενική  και  τις  ειδικές  κληρώσεις  επιλογής  (80%,  20%)  ή  θα
δημιουργηθούν μέχρι τις 23-12-2019, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο
πίνακες  επιλαχόντων/ουσών,  ένας  για  τους  μαθητές  και  ένας  για  τις
μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης
μέχρι 30 μαθητές και 30 μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι
δύο  πίνακες  είναι  ενιαίοι  χωρίς  διακριτές  κατηγορίες  μαθητών  και
μαθητριών, αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού
πρακτικού  από  την  επιτροπή  των  γονέων  και  κηδεμόνων,  τα  όργανα
διοίκησης του σχολείου επικυρώνουν το αποτέλεσμα και γνωστοποιούν με
σχετική έγγραφη ανακοίνωση τους κωδικούς αριθμούς
αιτήσεων  των  μαθητών  και  μαθητριών  που  καταλαμβάνουν  τις
καθορισμένες θέσεις.
Τα  έγγραφα,  τα  οποία  ορίζει  ο  νόμος  για  την  εγγραφή  των
μαθητών/τριών,  συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  τυχόν
δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών στις ειδικές κληρώσεις του
20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών
που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης
και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.


