ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Η Ελληνογαλλική Σχολή "Jeanne d' Arc", µε αίσθημα ευθύνης απέναντι στη µαθητική
οικογένεια, θα χορηγήσει και φέτος υποτροφίες με την προκήρυξη διαγωνισμού. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα φοιτήσουν
στην Α΄ γυμνασίου και προέρχονται από το σχολείο μας ή από άλλα σχολεία.
Οι υποτροφίες είναι δέκα (πέντε για μαθητές του Δημοτικού της Σχολής μας και πέντε για μαθητές
από άλλα Δημοτικά) και χορηγούνται ως εξής:






2 δωρεάν φοιτήσεις, 1 στον/στη μαθητή/τρια του σχολείου μας με την υψηλότερη επίδοση
στον διαγωνισμό και 1 στον/στη μαθητή/τρια με την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των
εξωτερικών υποψηφίων
4 φοιτήσεις με 50% έκπτωση στα δίδακτρα, 2 σε μαθητές/τριες του σχολείου μας με τη
δεύτερη και τρίτη υψηλότερη επίδοση στον διαγωνισμό και 2 σε μαθητές/τριες με τη δεύτερη
και τρίτη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των εξωτερικών υποψηφίων
4 φοιτήσεις με 30% έκπτωση στα δίδακτρα, 2 σε μαθητές/τριες του σχολείου μας με την
τέταρτη και πέμπτη υψηλότερη επίδοση στον διαγωνισμό και 2 σε μαθητές/τριες με την
τέταρτη και πέμπτη υψηλότερη επίδοση στον διαγωνισμό μεταξύ των εξωτερικών υποψηφίων.

Ο διαγωνισμός για τις υποτροφίες της Α΄ Γυμνασίου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019,
18:00 – 20:20. Τα γνωστικά πεδία στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι η Νέα Ελληνική
Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Εξεταστέα είναι η ύλη της Στ΄ Δημοτικού, σύμφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραμμα (θα ανακοινωθεί).




Η βαθμολογική κλίματα είναι 0–100 σε κάθε μάθημα. Η βάση είναι το 85 (Μ.Ο. των δύο
μαθημάτων). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή
Εξετάσεων. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής µε τον κωδικό των
υποψηφίων.
Όλοι οι υπότροφοι του σχολικού έτους 2019–2020 θα μπορούν να διατηρούν την υποτροφία
και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, εφόσον προάγονται από την κάθε τάξη στην επόμενη με
Άριστα.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Σχολή έως και
την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 καταθέτοντας θεωρημένη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή
ταυτοπροσωπίας ή διαβατηρίου του/της μαθητή/τριας, προκειμένου να παραλάβουν τον κωδικό
εξετάσεων. Το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ellinogalliki.gr).
Για τη συμμετοχή δεν προαπαιτείται η γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να
προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού και να έχουν μαζί τους το
έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους.
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου
Αγγελική Βώκου

