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Διευθυντές/Διευθύντριες
Λυκείων και Εξατάξιων Σχολείων

Θέμα: Εξετάσεις «ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ»
Αναφορικά με τις εξετάσεις «Μετάταξης» πληροφορείστε ότι η συμμετοχή σε αυτές
είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που μαθητής/τρια επιθυμεί να:
1. ακολουθήσει κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου άλλη από αυτή στην οποία τον/την
οδηγεί η ΟΜΠ που παρακολούθησε στην Α΄ Λυκείου,
2. αλλάξει κατεύθυνση από τη Β΄ Λυκείου στ
3. ην Γ΄ Λυκείου,
4. επιλέξει μάθημα επιλογής στην Γ΄ Λυκείου (της κατεύθυνσής του/της)
διαφορετικό από εκείνο που παρακολούθησε στη Β΄ τάξη.

Σχετικά με τις εξετάσεις «Μετάταξης» θα ισχύουν τα ακόλουθα:
1. για τη σχολική χρονιά 2020-2021 οι εξετάσεις «Μετάταξης» για την Α΄ και Β΄
Λυκείου θα διενεργηθούν από τις 10/05/2021 μέχρι τις 10/06/2021. Η
διεύθυνση του σχολείου, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να παρατείνει την
περίοδο των εξετάσεων μέχρι τις 22/06/2021,
2. οι εξετάσεις «Μετάταξης» διοργανώνονται και διεξάγονται από το Λύκειο στο
οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια,
3. οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εν λόγω εξετάσεις
έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τον
Διευθυντή του Σχολείου τους μέχρι τις 22/04/2021,
4. στις εξετάσεις μπορούν να παρακαθίσουν και ανεξεταστέοι μαθητές,
5. επιτυχία στις εξετάσεις «Μετάταξης» θεωρείται, όταν ο/η μαθητής/τρια
εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 10/20,
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6. εάν ο/η μαθητής/τρια επιτύχει στις εξετάσεις «Μετάταξης», το αίτημά του
ικανοποιείται, νοουμένου ότι αυτός/ή προάγεται στην επόμενη τάξη,
7. νοείται ότι αν η σχολική μονάδα του/της εν λόγω μαθητή/τριας αδυνατεί να
του/της προσφέρει τη νέα του/της επιλογή, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να
απευθυνθεί στον/στην Επαρχιακό/ή Επιθεωρητή/τρια, μέσω του/της
Διευθυντή/ντριας του σχολείου του/της, για να αλλάξει λύκειο φοίτησης.
Επισυνάπτονται πρόσθετες πληροφορίες στο Παράρτημα.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι Διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να αποστείλουν,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία, μέχρι τις
27/04/2021, τον αριθμό των μαθητών/τριών, ανά μάθημα και τάξη, που θα
παρακαθίσουν στις εν λόγω εξετάσεις.

α.α Δρ Ν. Γιασουμής
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
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