
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 

(απαιτούνται ενέργειες γονέων) 

Όλοι οι μαθητές που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται 

αυτεπάγγελτα στην Α΄τάξη γενικού Γυμνασίου σύμφωνα με τον δηλωθέντα τόπο 

κατοικίας τους. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο γενικό Γυμνάσιο 

μπορούν να επιλέξουν άλλο είδος σχολείου και να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής 

σύμφωνα με τα παρακάτω θέματα. 

ΘΕΜΑ 1ο: Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των 

Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι 

γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και 

ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο 

στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.  Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) 

εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που 

διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων 

(Γυμνασίων). 

Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο του Υπουργείου:    https://tinyurl.com/ybfal86p 

Εγγραφές στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου- διευκρινίσεις: 

https://www.art-school.gr/5-5-2020-diadikasia-isagogis-ton-mathiton-stin-a%ce%84-taxi-gymnasiou-ton-

kallitechnikon-scholion-gia-to-scholiko-etos-2020-2021/ 

Και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.art-school.gr/fylladio/ 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών 

Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 

Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών 

Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα 

φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). 

Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο του Υπουργείου:    https://tinyurl.com/ya6wd4wv 

Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου σας γνωστοποιεί ότι οι Αιτήσεις για την εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου 

για το σχολ. έτος 2020-2021, θα γίνονται δεκτές από 4 ως 29 Μαΐου 2020. Είναι σημαντικό να τονισθεί 

ότι οι υποψήφιοι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν μουσικές γνώσεις εκ των προτέρων για να 

φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται 

κανονικά, όπως σε κάθε άλλο Γυμνάσιο και Λύκειο της χώρας. Ο πιο εύκολος τρόπος για να υποβάλετε 

Αίτηση, είναι από την ιστοσελίδα του Σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.mousiko.gr  

ή απ’ ευθείας στο σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/EFKUP4fp3e 

https://tinyurl.com/ybfal86p
https://www.art-school.gr/5-5-2020-diadikasia-isagogis-ton-mathiton-stin-a%ce%84-taxi-gymnasiou-ton-kallitechnikon-scholion-gia-to-scholiko-etos-2020-2021/
https://www.art-school.gr/5-5-2020-diadikasia-isagogis-ton-mathiton-stin-a%ce%84-taxi-gymnasiou-ton-kallitechnikon-scholion-gia-to-scholiko-etos-2020-2021/
https://www.art-school.gr/fylladio/
https://tinyurl.com/ya6wd4wv
http://www.mousiko.gr/
http://goo.gl/forms/EFKUP4fp3e


 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και 

στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021 

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 

29η Ιουνίου. 

 Η επιλογή των μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα 

γίνει με κλήρωση. Για τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία που συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια οι 

απόφοιτοι του Δημοτικού θα εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο, ενώ η 

εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α΄ Γυμνασίου θα γίνει με τη 

διαδικασία της κλήρωσης. 

Η εισαγωγή μαθητών/-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων σε όλες τις τάξεις των Πειραματικών 

Σχολείων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), οι οποίες τυχόν προκύψουν μετά την 

πλήρωση εκείνων της πρώτης εγγραφής, θα γίνει με κλήρωση, την έβδομη ημέρα έναρξης του 

σχολικού έτους 2020-2021. 

Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο του Υπουργείου: https://tinyurl.com/y9vpv95z 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Σχολεία Δ/βάθμιας Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021 

Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αποτελούν τμήμα της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της χώρας, για το λόγο αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμά τους περιλαμβάνει, κοινά μαθήματα με τις 

αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

καθώς επίσης και μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης. Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να 

εγγράψουν τα παιδιά τους σε ένα από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν 

να ενημερώσουν τους διευθυντές των Δημοτικών και των Γυμνασίων. Για την εγγραφή των 

μαθητών/τριών οι γονείς-κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο 

Εκκλησιαστικό Σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο του Υπουργείου: https://tinyurl.com/y7esmsfe 

 

 

https://tinyurl.com/y9vpv95z
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