
 
 
 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ανακοινώνει ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για εισδοχή 
μαθητών στην Α’ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν με φυσική 
παρουσία στο σχολείο την Κυριακή 17 Μαΐου 2020. 
 
Οι υποψήφιοι μαθητές θα εξεταστούν στα διδακτικά αντικείμενα των Ελληνικών και 
Μαθηματικών, με χρονική διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά για το κάθε μάθημα. Όλοι οι 
υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός των ημερών τηλεφωνικά για την ώρα προσέλευσής τους 
στην εξέταση. 

 
Έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την υγεία όλων και αυστηρά βασιζόμενοι στα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε συνθήκες πλήρως 
εναρμονισμένες με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για την πρόληψη του 
κορωνοϊού. 
 
Η Διεύθυνση του σχολείου έχει λάβει τα πιο κάτω μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την ορθή 
λειτουργία των εξετάσεων: 
 
1. Για να υπάρχει έλεγχος και αποφυγή συνάθροισης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων, 

θα γίνουν πολυάριθμες βάρδιες εξετάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος 
αριθμός ατόμων στον χώρο καθώς και ο πολύ μικρός αριθμός μαθητών στις τάξεις.  

 
2. Στις εισόδους των τάξεων θα υπάρχουν αλκοολούχα διαλύματα/αντισηπτικά για 

υποχρεωτική και σωστή εφαρμογή υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από 
αυτές. 

 
3. Θα υπάρχει αυστηρή τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης τόσο από τους μαθητές όσο 

και τους επιτηρητές. Δηλαδή:   
✓ Σε κάθε θρανίο θα κάθεται ένας υποψήφιος και θα υπάρχει τουλάχιστον απόσταση 2 

μέτρων μεταξύ των θρανίων.  
✓ Θα απαγορεύεται ο δανεισμός μολυβιών, σβηστηριών και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων.  
✓ Επίσης η απόσταση των επιτηρητών από τους υποψηφίους θα είναι τουλάχιστον στα 

2 μέτρα. 
✓ Οι επιτηρητές θα φορούν ιατρική μάσκα και γάντια. 
✓ Τα παιδιά θα φορούν ιατρική μάσκα. 

 
Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει να έχουν μαζί τους μολύβια, σβηστήρι και 
χάρακα. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού 
βοηθήματος (ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα ρολόγια, κτλ.). Επίσης πρέπει να έχουν μαζί 
τους νερό και στερεά τροφή (σάντουιτς, μπισκότα, κρουασάν, κτλ.) για το διάλειμμα.  
 
Οι γονείς κατά την παραμονή τους στο σχολείο θα πρέπει να βρίσκονται στην υπαίθρια αυλή. 

 
Σημείωση: Η εξέταση των Αγγλικών θα διεξαχθεί μόνο για τους επιτυχόντες μαθητές μετά 
την εγγραφή τους στο σχολείο σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα. 
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