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12 Ιανουαρίου 2021 
 

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες  

των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Είναι βέβαιο πως σας έχει ήδη προβληματίσει πολύ σοβαρά το θέμα του 

Τύπου Εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει το παιδί σας μετά τη Γ΄ τάξη του 

Γυμνασίου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθείτε να συμπληρώσετε τη 

σχετική Δήλωση Προτίμησης, έχοντας υπόψη ότι η σωστή εκπαιδευτική επιλογή 

έχει για κάθε άτομο πολύ μεγάλη σημασία για τη μελλοντική εκπαιδευτική και 

επαγγελματική του επιτυχία. 

 

          2. Ο κάθε μαθητής/τρια βασιζόμενος/νη στη διδασκαλία της Επαγγελματικής 

Αγωγής των έξι (6) περιόδων για κάθε τμήμα της Γ΄ τάξης και στις συμβουλευτικές 

συνεδρίες (Δια ζώσης ή διαδικτυακά) με τον Καθηγητή ΣΕΑ του Σχολείου του, θα 

προχωρήσει σε μια απόφαση. Αυτή την απόφαση καλό θα ήταν να τη συζητήσετε 

με το παιδί σας. Ο Καθηγητής ΣΕΑ του Σχολείου σας  είναι στη διάθεσή σας για να 

συζητήσετε την επιλογή του παιδιού σας. Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19, η καθιερωμένη απογευματινή 

συγκέντρωση των γονέων/κηδεμόνων θα γίνει διαδικτυακά σε περίπτωση που δεν 

έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.  

 

3.  Έχοντας λάβει υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη 

συνημμένη Δήλωση Προτίμησης (Έντυπο 1) και να τη παραδώσετε με το παιδί 

σας στον Καθηγητή ΣΕΑ του σχολείου σας μέχρι τη                                   

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την 

επιλογή τους υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα (α) στη Διεύθυνση του 

σχολείου μέχρι την Τετάρτη,  31 Μαρτίου 2021 ή (β) στο οικείο Επαρχιακό 

Γραφείο Παιδείας μέχρι την Παρασκευή, 30 Απριλίου 2020. Η αίτηση γίνεται 



 

 

αποδεκτή, αν κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου υπάρχουν σοβαροί λόγοι 

που τη δικαιολογούν και η αποδοχή της δεν δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και 

προβλήματα στο σχολείο. 

 
4.  Σχετικά με τα  πιο πάνω, σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις 

μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή της Δήλωσης του μαθητή/τριας, αφού οι 

Δηλώσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση για τον καθορισμό του αριθμού των 

τμημάτων ανά Τύπο Σχολείου που θα λειτουργήσουν τον επόμενο χρόνο. Ως εκ 

τούτου,  προτρέπεστε να καταλήξετε από κοινού με το παιδί σας σε οριστική 

απόφαση από τώρα. 
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