I.S.A.-The 2018 International School of Athens Scholarship Program
Αίτηση Εγγραφής στον Διαγωνισμό για τις Υποτροφίες IB Diploma Program του ISA
Στοιχεία Μαθητή/τρίας
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:
Διεύθυνση Κατοικίας
Οδός Αριθμός:
Πόλη, ΤΚ:
Email:

Τάξη
Α’ Γυμνασίου:

Σχολεία που φοίτησε ή φοιτά ο/η μαθητής/τρια
Σχολείο
Ακαδημαϊκό Έτος

Β’ Γυμνασίου:
Γ’ Γυμνασίου:
Α’ Λυκείου:

Δίπλωμα / Πτυχίο

Γνώσεις Αγγλικής ή άλλης ξένης Γλώσσας
Σχολείο / Φροντιστήριο

Έτος απόκτησης

Με την υπογραφή μου από κάτω συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους που αναγράφονται στο πίσω τέλος της αίτησης, και ότι όλα όσα έχω
συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή.

Υπογραφή μαθητή:________________________________________

Στοιχεία Γονέων/Κηδεμόνων
Πατέρας/Κηδεμόνας
Μητέρα/Κηδεμόνας
Όνομα:
Επώνυμο:
Επάγγελμα
Διεύθυνση Κατοικίας:
Τηλ. (οικ.):
Τηλ. (εργ):
Κιν.:
Email:

I.S.A.-The 2018 International School of Athens Scholarship Program

Δήλωση Γονέων/Κηδεμόνων
Ενημερώθηκα από το ISA, για το ότι εάν το τέκνο μου
επιλεγεί για να συμμετάσχει
στον διαγωνισμό για τις υποτροφίες του προγράμματος ΙΒ του International School of Athens για το σχολικό έτος
2018 – 2019, συναινώ στην συμμετοχή του και συμφωνώ με τους ειδικούς όρους που αναγράφονται παρακάτω.
Υπογραφή Πατέρα/Κηδεμόνα

Ημερομηνία:

/

Υπογραφή Μητέρας/Κηδεμόνα

_/ 2018
Ειδικοί Όροι Εξετάσεων

1.

Για την εγγραφή του μαθητού/τριας στον κατάλογο των υποψηφίων από όπου θα επιλεγούν εκείνοι που θα
διαγωνισθούν για τις υποτροφίες του International School of Athens 2018 απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά (όλα τα έγγραφα μπορούν είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στο ISA, είτε να σταλούν ταχυδρομικά, είτε
να σταλούν με fax, είτε να σταλούν με email μέχρι την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, εκτός από τις συστατικές
επιστολές που είτε θα παραδοθούν ιδιοχείρως είτε θα σταλούν
ταχυδρομικά):
1.1. Η παρούσα Αίτηση Εγγραφής συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη .
1.2. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους) από καθηγητές του μαθητού/τριας
της Α’ Λυκείου.
1.3. Αντίγραφα Αποδεικτικών Σπουδών της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου .
1.4. Αντίγραφο της βαθμολογίας Α’ τετραμήνου της Α’ Λυκείου.
1.5. Αντίγραφα από τυχόν τίτλους γλωσσομάθειας .
1.6. Αντίγραφα από άλλους τίτλους άλλων δεξιοτήτων (π.χ. αθλητικών, καλλιτεχνικών, διακρίσεις, κλπ).
1.7. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Η επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τις υποτροφίες IB, θα γίνει βάσει των
πληροφοριών που παρέχονται από όλα τα δικαιολογητικά (δηλ. βαθμοί, συστατικές επιστολές, κλπ).
3. Όλοι οι μαθητές θα ειδοποιηθούν για το εάν επελέγησαν για τον διαγωνισμό ή όχι.
4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα χρησιμοποιήσει για την είσοδό του στον χώρο των εξετάσεων ή την Αστυνομική
Ταυτότητα ή το Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο που επέχει θέση Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω γραπτών εξετάσεων.
6. Τα μαθήματα που οι διαγωνιζόμενοι θα εξετασθούν είναι:
6.1. Αγγλικά
6.2. Μαθηματικά
6.3. Ελληνικά
7. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του International School of Athens, Αρτέμιδος 42 &
Ξενίας, Κηφισιά (Τηλ.:210-623-3888)
7.1. Το Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 στις 09:30 (ώρα εξέτασης 10:00-12:00) για τον διαγωνισμό στα Αγγλικά.
7.2. Το Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 στις 12:30 (ώρα εξέτασης 13:00-15:00) για τον διαγωνισμό στα Μαθηματικά
7.3. Την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 στις 09:30 (ώρα εξέτασης 10:00-12:00) για τον διαγωνισμό στα Ελληνικά.
8. Η ύλη, στην οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, περιλαμβάνει όλη την ύλη που έχει καλυφθεί τα προηγούμενα
ακαδημαϊκά έτη στο Γυμνάσιο, καθώς και τα ¾ της διδακτέας ύλης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στην Α’
Λυκείου. Η εξεταζόμενη ύλη αφορά στα μαθήματα των Μαθηματικών και των Ελληνικών. Στο μάθημα των
Αγγλικών εξετάζεται το επίπεδο της γλωσσομάθειας, συνεπώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξεταζόμενη ύλη.
9. Τυχόν συνοδοί γονείς ή συγγενείς ή κηδεμόνες θα μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του σχολείου σε απόσταση
όμως από την αίθουσα εξετάσεων.
10. Οι διαγωνιζόμενοι προσερχόμενοι στο χώρο των εξετάσεων θα χρειασθεί να έχουν μαζί τους μολύβια/στυλό. Όλες
οι εξετάσεις θα πρέπει να απαντηθούν με μπλε ή μαύρο στυλό. Μολύβι επιτρέπεται μόνο στο πρόχειρο.
11. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κατά την διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, κινητά
τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές, calculators, wearables.
Θα πρέπει να φροντίσουν να τα παραδώσουν πριν την είσοδό τους στην αίθουσα εξετάσεων στους οικείους τους.
Συμπληρώνεται από τον παραλήπτη της αίτησης
Name:
Date:

Signature:

