
Προς τους μαθητές του Φροντιστηρίου και τους γονείς τους για τη 

λειτουργία του φροντιστηρίου στη διάρκεια των εξετάσεων 

 

 Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το φροντιστήριο θα λειτουργήσει με το 

ισχύον το πρόγραμμα, μέχρι και την Τρίτη 4/6 για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, μέχρι 

και τη Δευτέρα 20/5 για τους μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου, ενώ για τους 

μαθητές του Γυμνασίου μέχρι και τη Δευτέρα 27/5. Στο διάστημα των εξετάσεων που 

θα διαρκέσουν από 7/6 – 18/6 οι Πανελλήνιες, από 23/5 - 13/6 οι προαγωγικές για 

τις τάξεις του Λυκείου και από 30/5 - 6/6 οι προαγωγικές και απολυτήριες για τις 

τάξεις του Γυμνασίου, το φροντιστήριο θα λειτουργήσει με ειδικό πρόγραμμα 

προσαρμοσμένο στο πρόγραμμα των εξετάσεων του κάθε σχολείου. Το πρόγραμμα 

αυτό θα γίνει γνωστό στους μαθητές του Λυκείου, πριν αρχίσουν οι εξετάσεις και 

οπωσδήποτε μέχρι τις 20/5 στους μαθητές του Λυκείου, και μέχρι τις 27/5 στους 

μαθητές του Γυμνασίου. 

 Οι μαθητές πρέπει, αμέσως μόλις πάρουν το πρόγραμμα των τελικών 

εξετάσεων απ’ το σχολείο τους, να ενημερώσουν το φροντιστήριο και γι αυτό, αλλά 

και για την εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος. Πιθανόν θα χρειαστεί να γίνει 

ανασχηματισμός κάποιων τμημάτων, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 

προσαρμογής στο πρόγραμμα του κάθε σχολείου. Όποιος μαθητής χρειάζεται 

ενίσχυση σε κάποιο μάθημα που δε διδάσκεται ήδη στο φροντιστήριο, πρέπει να το 

δηλώσει έγκαιρα στη Γραμματεία. 

 Θα παρακαλούσαμε τους γονείς, για λόγους λογιστικούς, να εξοφλήσουν τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, και για το μήνα Ιούνιο, μέχρι την Παρασκευή 31/5. 

 Όποιος μαθητής επιθυμεί διαγώνισμα σε κάποιο μάθημα, πέρα από το 

πρόγραμμα που έχει ήδη καθοριστεί από το φροντιστήριο, χρειάζεται απλώς να 

συνεννοηθεί με τον καθηγητή του και με τη Γραμματεία. 

 Τα τμήματα της θερινής προετοιμασίας για τους μαθητές που θα φοιτήσουν 

την επόμενη σχολική χρονιά στη Γ’ Λυκείου θα λειτουργήσουν στο διάστημα από την 

Τρίτη 18/6 μέχρι και την Παρασκευή 19/7, ενώ τα τμήματα προετοιμασίας για όσους 

θα φοιτήσουν την επόμενη χρονιά στην Α’ και την Β’ Λυκείου, θα λειτουργήσουν στο 

διάστημα από Τρίτη 18/6 μέχρι και την Παρασκευή 12/7 (η ημέρα της αργίας του 

Αγίου Πνεύματος, θα αναπληρωθεί το Σάββατο 29/6). 

 Για τις αλλαγές του προβλέπει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, 

τον απολογισμό της προσπάθειάς μας φέτος, την επιλογή της ομάδας μαθημάτων 

προσανατολισμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στη Γ’ και τη Β’ Λυκείου την 

επόμενη χρονιά και το πρόγραμμα που προτείνουμε για το καλοκαίρι και την 

επόμενη χρονιά, σχεδιάζουμε να συζητήσουμε ατομικά με τον κάθε μαθητή και τους 



γονείς του. Η συνάντηση μπορεί να οριστεί άμεσα είτε με πρωτοβουλία δική σας είτε 

με πρωτοβουλία της Γραμματείας. 

Καλές επιτυχίες σε όλους μας. (Συν Αθηνά και χείρα κίνει!) 

Η διεύθυνση 

9/5/2019 

 

 


