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Αγαπητοί γονείς,
   Το σχολείο μας με την υπ΄ αριθμ. Αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6 ,11-5-2021  υπουργική απόφαση χαρακτηρίστηκε
Πειραματικό.
   Ο  χαρακτηρισμός  αυτός  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  σχολείο,  θεσμικά  και  όχι  αποσπασματικά,  να
προσφέρει στο μαθητικό δυναμικό του νομού μας  την ευκαιρία και στην εκπαιδευτική κοινότητα την
πρόκληση να δημιουργήσουν από κοινού νέο περιεχόμενο και  να αναζητήσουν  καινοτόμες  λύσεις  σε
διαχρονικά  προβλήματα  της  σχολικής  πραγματικότητας  προκειμένου  να  επέλθει  ανανέωση  και  νέα
προοπτική.
Σύμφωνα με το  Ν. 4692/20 άρθρο 18 & 5 και το ΦΕΚ 4100 -8/9/2021  και σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 
123/10-9-2021προκήρυξης : Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών 
και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 
2021-2022 προκηρύσσονται 8 θέσεις φοίτησης στην Δ΄ τάξη του σχολείου μας για μαθητές που φοιτούν 
σε σχολεία του νομού μας.
Για την φοίτηση  στην Δ΄ τάξη θα διενεργηθεί κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει  την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Σεπτεμβρίου
2022. Την κλήρωση θα διενεργήσει επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή και 2 μέλη του Συλλόγου
Διδασκόντων παρουσία εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων. 
Οι υποψήφιοι μαθητές θα χωριστούν σε 2 κατηγορίες: αγόρια, κορίτσια όπου θα κληρωθούν 4 αγόρια και
4 κορίτσια. Η κατανομή στην τάξη θα γίνει ανά φύλο και με αλφαβητική σειρά.
Αν οι υποψήφιοι είναι ίσοι ή λιγότεροι του αριθμού που προκηρύσσεται, αυτοδίκαια κατατάσσονται στην 
Δ΄ Τάξη.
Οι  γονείς  των  μαθητών/τριών  που ενδιαφέρονται  για  την  εισαγωγή στο  ΠΕΙ.Σ.  μέσω της  διαδικασίας
κλήρωσης,  υποβάλλουν  τη  σχετική  αίτηση  που  επισυνάπτεται, από  2  Σεπτεμβρίου  έως   και  12
Σεπτεμβρίου 2022, δια ζώσης στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας από 9 π.μ έως και 13.30 ή
ηλεκτρονικά στο e mail:  mail@10dim-kalam.mes.sch.gr
Σχετική αίτηση επισυνάπτεται. 
Είμαστε  στη διάθεσή σας.

                                                                 Με εκτίμηση
                                                                                                         Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                                         

 Γιάννης Χριστόπουλος
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