Εξετάσεις εισαγωγής των μαθητών για την Α΄τάξη του
Προτύπου Γυμνάσιου Αναβρύτων 2022-23.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

➢ Εντοπίστε, με τον κωδικό του παιδιού σας, το κτίριο στο οποίο θα εξεταστεί, στον αναρτημένο στην
ιστοσελίδα μας πίνακα.
➢ Συμβουλευτείτε τον κατάλληλο χάρτη που ακολουθεί, για να ξέρετε έγκαιρα που και πώς θα φέρετε
το παιδί σας και που θα παρκάρετε. Στους προαύλιους χώρους των εξεταστικών κέντρων δεν θα
επιτρέπεται η είσοδος των γονέων και συνοδών των μαθητών/τριών.
➢ Παρακαλούμε οι γονείς και συνοδοί να αποχωρήσετε αμέσως μετά την άφιξη και να επανέλθετε για
να παραλάβετε τα παιδιά σας μετά το τέλος της εξέτασης και συγκεκριμένα από τις ώρες 12.30 έως
τις 13.00.
➢ Παρακαλούμε ενισχύστε τα παιδιά σας με την αντίληψη ότι αυτή η γραπτή εξέταση είναι μια
εμπειρία ωφέλιμη για την πρόοδό τους, ότι αξίζουν και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δίνουν αυτή τη
μάχη.
➢ Ευχόμαστε καλή πρόοδο στα παιδιά σας!

Η εξέταση των μαθητών θα γίνει στα παρακάτω κτίρια:

Κτίριο Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων

(μέσα στο κτήμα Συγγρού)

1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

(Λεωφ. Κηφισίας 213, Μαρούσι 151 24)

2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

(Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Μαρούσι 151 25)

1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ Κηφισιάς

(Λεβίδου 42, Κηφισιά 145 63)

που φαίνονται στους παρακάτω χάρτες:

Εναλλακτικά, κάνοντας ΚΛΙΚ (στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνό σας) στον αντίστοιχο σύνδεσμο
(link) μπορείτε να μεταβείτε στους χάρτες της Google.
Κτίριο Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων

https://goo.gl/maps/cYozaK96VTe2vgX86

1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

https://goo.gl/maps/JLfKe2bUSZd3oucM8

2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

https://goo.gl/maps/k9GLoYrNSmzBXefY6

1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

https://goo.gl/maps/BkqfmN9k8qUdJFV78

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες ανά εξεταστικό κέντρο:

Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων
Η πρόσβαση στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων γίνεται κυρίως από την πύλη (πόρτα) στη συμβολή των οδών
Δάσους και Άνδρου. Υπάρχουν και άλλοι 2 είσοδοι του δάσους Συγγρού, αν σας εξυπηρετούν καλύτερα.
Οι 3 πύλες εισόδου είναι: (1) από Λεωφόρο Κηφισίας 182, (2) από συμβολή οδών Δάσους και Άνδρου και (3) από
την οδό Ικαρίας.
Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρκαρίσματος μέσα στο δάσος Συγγρού επομένως οι γονείς και
κηδεμόνες θα συνοδέψετε πεζοί τον/την μαθητή/τρια έως τον περιβάλλοντα χώρο του Π. Γυμνασίου, από όπου,
με μέριμνα του σχολείου, θα οδηγείται στην αίθουσα εξέτασης.

1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

