ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2021‐2022
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ΛΗΞΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (14.1.2022‐ 28.1.2022)
Ανακοινώσεις



Λήξη μαθημάτων Α’ τετραμήνου: 13 Ιανουαρίου 2022
Rapid test στο σχολείο: Τετάρτη 12 Iανουαρίoυ 2022.
(στην περίοδο των εξετάσεων δε θα διεξάγονται rapid tests στον σχολικό χώρο)
 Λόγω της επανέναρξης των μαθημάτων τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 αντί της Παρασκευής 7
Ιανουαρίου 2022
α) η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για βελτίωση βαθμολογίας σε Μη Εξεταζόμενο /‐α
Μάθημα/‐τα μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με πιθανό αίτημα βελτίωσης
βαθμολογίας μη Εξεταζόμενου Μαθήματος.
‐ Η διαφοροποίηση θα επηρεάσει τη γραπτή αξιολόγηση, το 40% του τελικού βαθμού για το
τετράμηνο
‐ Ο νέος τελικός βαθμός για το τετράμηνο θα προκύψει με τον υπολογισμό του βαθμού 60%
της ήδη δοθείσας προφορικής βαθμολογίας +40% της νέας γραπτής βαθμολογίας
‐ Η γραπτή αξιολόγηση για βελτίωση βαθμολογίας θα γίνει σε ενότητα διαφορετική από αυτή
που αρχικά είχε εξεταστεί ο μαθητής στη διάρκεια του τετραμήνου.
‐ Η ύλη θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μετά την υποβολή των αιτημάτων βελτίωσης
βαθμολογίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη η συμπλήρωση εντύπου – δήλωσης ενδιαφέροντος για βελτίωση
βαθμολογίας (βλέπε ιστοσελίδα σχολείου).
β) η ανακοίνωση της προφορικής βαθμολογίας (60%) για τα Εξεταζόμενα Μαθήματα θα γίνει
την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 αντί της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου 2022.
γ) η περίοδος από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 θα
αξιοποιηθεί για επαναληπτικά μαθήματα και προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 Εξεταστική περίοδος: 14 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 28 Ιανουαρίου 2022
Στο διάστημα αυτό
α) δε θα διεξάγονται μαθήματα. Οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο μόνο για τις
εξετάσεις
β) είναι απαραίτητο οι μαθητές να υποβάλλονται σε rapid test εκτός σχολείου και να το
παρουσιάζουν για έλεγχο πριν την εξέταση σε ψηφιακή μορφή. (Αφορά περιπτώσεις
μαθητών που δεν έχουν άλλου τύπου safe pass, δηλαδή εμβόλιο ή πιστοποιητικό νόσησης)
γ) οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο για τις εξετάσεις φορώντας τη μαθητική τους στολή.
Αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης αποχωρούν από το σχολείο.
δ) η Β’ σειρά εξετάσεων θα διεξαχθεί τον Φεβρουρίου 2022, εντός του Β’ τετραμήνου.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

