ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ∆ΩΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙ∆Η ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-20.

Το Πολυµελές Συµβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σε εκτέλεση της
∆ιαθήκης του αοιδίµου Ευεργέτη της Σχολής ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙ∆Η και µε βάση την υπ’
αριθ. 5248/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, απεφάσισε να προσληφθεί µε αξιολόγηση και κατόπιν προφορικής συνέντευξης κατά το σχολ. έτος 2019-2020 στην Α΄ τάξη
του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, ένας (1) υπότροφος µαθητής ή µαθήτρια, µε καταγωγή από τα Άνω Σουδενά (Πεδινά) Ζαγορίου Ηπείρου, προτιµωµένων των συγγενών του
από την πατρική γραµµή, άλλως από το Μακρίνο Ζαγορίου, άλλως, σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από ολόκληρη την Ελλάδα και την οµογένεια, εφόσον έχει την
ελληνική ιθαγένεια.
Οι µαθητές/τριες είναι υποχρεωµένοι/ες να παρακολουθούν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τις εκδηλώσεις του σχολείου και κατά τις απογευµατινές ώρες.
Οι µαθητές/τριες είναι υπότροφοι/ες και κάθε υποτροφία ορίζεται για ένα (1)
έτος, ενώ η ανανέωσή της εξαρτάται από την πρόοδο και τη διαγωγή του/της υποτρόφου.
Η υποτροφία δεν αφορά σε παροχή χρηµάτων, αλλά αθροιστικά, σε δωρεάν εκπαίδευση, σίτιση, διαµονή (µόνον άρρενες), διδακτικά βιβλία, γραφική ύλη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Παρέχεται η δυνατότητα διαµονής, µόνον στους άρρενες, στο Οικοτροφείο της
Σχολής. Η διαµονή των µαθητών δεν είναι υποχρεωτική, υπό τις εξής συντρέχουσες δύο
προϋποθέσεις:
α) οι γονείς ή κηδεµόνες των υποτρόφων να είναι κάτοικοι ή να διαµένουν εντός
της Περιφέρειας Αττικής (ήτοι, Αθήνα, Πειραιά, Προάστεια κλπ),
β) οι γονείς ή κηδεµόνες των υποτρόφων να δηλώσουν εγγράφως, αφενός ότι δεν
επιθυµούν το τέκνο τους ή ο κηδεµονευόµενος µαθητής να διαµένει στη Σχολή, αφετέρου
ότι αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη µεταφοράς του µαθητή από και προς τη Σχολή,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα της.
Οι οικότροφοι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να τηρούν επακριβώς και απαρέγκλιτα τον εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Οικοτροφείου της Σχολής.
∆εκτοί ως υποψήφιοι/ες για αξιολόγηση γίνονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ελληνικής
ιθαγενείας, που δεν υπερβαίνουν το 20ο έτος της ηλικίας, κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Γυµνασίου (δηµόσιου, ιδιωτικού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ισότιµου
της αλλοδαπής). ∆εν µπορούν να εισαχθούν ως εσωτερικοί οικότροφοι µαθητές υποψήφιοι µεγαλύτεροι του 18ου έτους.
Αιτήσεις συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης µπορούν να υποβάλλουν
µαθητές και µαθήτριες (δια του γονέα ή κηδεµόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι), από
06 Μαΐου 2019 έως και 21 Ιουνίου 2019, ώρα 14:30, κατά τις ώρες 9.00-14.30,
στη Γραµµατεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. (οδός Ριζάρη 1, Χαλάν-
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δρι, Τ.Κ. 15233), συνοδευόµενες από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία ελέγχου Β΄ τριµήνου και αντίγραφο Απολυτηρίου Γυµνασίου,
όταν αυτό εκδοθεί.
β) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
γ) Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.
δ) Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
ε) Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας εφόσον γίνει δεκτός/τή προς φοίτηση, έως και την
έναρξη του σχολικού έτους.
στ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του κανονισµού λειτουργίας του σχολείου (δια του
γονέα ή κηδεµόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι).
Η αξιολόγηση-επιλογή των αιτούντων θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των
∆ιδακτηρίων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στο Χαλάνδρι, την 24η Ιουνίου
2019 ηµέρα ∆ευτέρα (γραπτή εξέταση) και την 25η Ιουνίου 2019 ηµέρα Τρίτη
(συνέντευξη), ενώπιον Επιτροπής.
Η αξιολόγηση-επιλογή βασίζεται:
1)

Στη γραπτή εξέταση της 24ης Ιουνίου στα γνωστικά αντικείµενα Νεοελληνικής
Γλώσσας, Θρησκευτικών, Θετικών Επιστηµών (Μαθηµατικά και Φυσική) της διδαχθείσας ύλης της Γ΄ Γυµνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,

2)

Στη βαθµολογία του απολυτηρίου της Γ΄ Γυµνασίου και

3)

Στη συνέντευξη της αποτίµησης της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας, της
25ης Ιουνίου.
Η τελική απόφαση επιλογής των υποψηφίων λαµβάνεται από το Πολυµελές Συµ-

βούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης της προαναφερθείσας
Επιτροπής, κατά φθίνουσα βαθµολογική κλίµακα, µε βάση τη µοριοδότηση των παραµέτρων της αξιολόγησης και την ισοδύναµη εκπροσώπηση των δύο φύλων.
Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη.
Αθήνα 05-03-2019
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