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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Γ' ΑΘΗΝΑ
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

Αιγάλεω, 12/05/2017
Αρ. Πρωτ.: 8702

ΠΡΟ:
1. χολικζσ μονάδεσ αρμοδιότητάσ μασ

Σαχ. Δ/νςθ: Θθβϊν 401
Πόλθ – Σ.Κ. : Αιγάλεω – 12243
Ιςτοςελίδα: cdseda.att.sch.gr
e-mail :gen@cdseda.att.sch.gr
Πλθροφορίεσ: Mαςτοράκη Ε.
Σθλ.: 210 5317251
Fax: 210 5907849

2.
3.
4.
5.
6.

χολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ των
Δ/ςεων Εκπαίδευςθσ που
ακολουκοφν, μζςω των αρμόδιων
Δ/ςεων:
Δ/ςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Γ΄
Αθήνασ
Δ/ςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Δυτικήσ Αττικήσ
Δ/ςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Δυτικήσ Αττικήσ
Δ/νςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Α΄ Αθήνασ
Δ/νςη Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ Α΄ Αθήνασ

ΚΟΙΝ:
ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ςχολικών μονάδων των
προαναφερόμενων Δ/νςεων μζςω των
ςχολείων

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Καλλιτεχνικοφ Γυμναςίου Περιςτερίου
ΧΕΣ: το υπ. αρ. 75701/Δ2/09-05-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ
φμφωνα με το προαναφερόμενο ςχετικό, από τθ ςχολικι χρονιά 2017-18
πρόκειται να λειτουργιςει το Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο Περιςτερίου ςε ςχολικό κτθριακό
ςυγκρότθμα που μόλισ παραδόκθκε.
Αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ των υποψιφιων μακθτϊν/τριϊν
μποροφν να υποβάλλουν οι γονείσ-κθδεμόνεσ τουσ (βλ. ςυν. ζντυπο) ςτθν ζδρα τθσ
Δ/ςθσ μασ (Θθβϊν 401 Αιγάλεω, γρ. 2, υπϋ όψθ κ. Γεωργοφςθ Μαρίασ ϊρεσ 8.00-14.00
τθλ: 2105907960) κακθμερινά και μζχρι τθν παραμονι διεξαγωγισ των εξετάςεων.
Μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να προςκομιςτεί όποιο αξιόπιςτο
αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο προκφπτει θ διεφκυνςθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ (π.χ
λογαριαςμόσ ΔΕΚΟ). Ειδικά αναφορικά με τθν κατεφκυνςθ του Χοροφ πρζπει να
προςκομίηονται και ςχετικζσ ιατρικζσ βεβαιϊςεισ υγείασ και καλισ φυςικισ/ορκοπεδικισ
κατάςταςθσ από Πακολόγο/Παιδίατρο και από Ορκοπεδικό γιατρό ςτισ οποίεσ κα αναφζρεται θ
δυνατότθτα φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν κατεφκυνςθ Χοροφ των Καλλιτεχνικϊν
Γυμναςίων.

Με δεδομζνο ότι μπορεί να υποβλθκεί μόνο μία αίτθςθ οι ενδιαφερόμενοι
αιτοφνται προσ το καλλιτεχνικό χολείο τθσ περιοχισ τουσ.
Ακολουκεί ςφντομο ενθμερωτικό ςθμείωμα ςχετικά με το ςκοπό, δομι και
λειτουργία του Καλλιτεχνικοφ Γυμναςίου για τουσ ενδιαφερόμενουσ γονείσ/κθδεμόνεσ.
υν: 1. αίτθςθ ςυμμετοχισ
2. περιοχζσ ευκφνθσ Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ που καλφπτει το
Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο Περιςτερίου.
τθ διάκεςι ςασ για ό,τι πρόςκετο.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ
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ΤΝΣΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΠΟ, ΣΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΓΤΜΝΑΙΩΝ
(https://www.minedu.gov.gr/kallitexnika-m/kallitexnika-m-2)
Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρφκθκαν με το Νόμο 3194/2003, ΦΕΚ 267/τ.Α/ 20- 11-2003 και
περιλαμβάνουν ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 107922/Γ7/3-10-2003,ΦΕΚ
1497/τ.Β/10-10-2003, τισ κατευκφνςεισ: α) Εικαςτικϊν Τεχνϊν, β) ΘεάτρουΚινθματογράφου και γ) Χοροφ.
κοπόσ των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων είναι θ εξοικείωςθ, θ προετοιμαςία, θ ενκάρρυνςθ και
θ υποςτιριξθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τισ τζχνεσ κακϊσ και θ καλλιζργεια και θ
εκπαίδευςθ των δεξιοτιτων τουσ. Οι μακθτζσ εμβακφνουν ςτθν κατεφθυνςη που
επικυμοφν να ακολουκιςουν: Θεάτρου, Κινηματογράφου, Χοροφ (Κλαςικοφ και
Σφγχρονου) και Καλών Σεχνών.
Το Πρόγραμμα των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων περιλαμβάνει, εκτόσ από όλα τα μακιματα
Γενικισ Παιδείασ του Γενικοφ Γυμναςίου- Λυκείου και μακιματα Καλλιτεχνικισ Παιδείασ
των τριϊν κατευκφνςεων. Σε αυτό το πλαίςιο, ζχουν ςυνταχκεί Προγράμματα Σπουδϊν με
τισ Υπουργικζσ αποφάςεισ 7888/Δ2/ΦΕΚ 166/τ.Βϋ/ 1-2-2016 και 7885/Δ2/ΦΕΚ 190/τ.Βϋ/ 3-22016) για όλα τα μακιματα των καλλιτεχνικϊν κατευκφνςεων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων, Γυμναςίων και Λυκείων, είναι
διευρυμζνο και ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 106486/Δ2/29-6-2016, (ΦΕΚ 2107/τα
Β/7-7-2016) διαμορφϊνεται ςε ςαράντα (40) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
Το κακθμερινό ωράριο μακθμάτων περιλαμβάνει 9 και 8 διδακτικζσ ϊρεσ (08:30 - 15:30).
Στθν κατεφκυνςθ των Εικαςτικών επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ
ζκφραςθσ και του πειραματιςμοφ με χριςθ ποικίλων υλικϊν και μζςων. Στα εργαςτιρια
του ςχολείου τουσ οι μακθτζσ/τριεσ εξοικειϊνονται με τισ αιςκθτικζσ αξίεσ τθσ τζχνθσ,
ενιςχφουν τθν ικανότθτα τουσ να προςεγγίηουν το φυςικό ι δομθμζνο περιβάλλον, να
διερωτϊνται και να αναπτφςςουν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε ενζργειεσ που επθρεάηουν τθ
ηωι μασ.
Στθν κατεφκυνςθ του Θεάτρου - Κινηματογράφου το πρόγραμμα επικεντρϊνεται ςτθν
επίτευξθ αρμονικισ ςχζςθσ με το ςϊμα το οποίο ωσ εργαλείο ςυνειδθτοποίθςθσ κα
αποτελζςει ςτθ ςυνζχεια μζςο ςπουδισ και ζκφραςθσ αιςκιςεων, ψυχικϊν καταςτάςεων,
ερμθνευτικϊν προςεγγίςεων διαφόρων ρόλων. Οι μακθτζσ/τριεσ διδάςκονται υποκριτικι,
φωνθτικι, βαςικζσ αρχζσ ςκθνοκεςίασ, κινθματογραφικισ τεχνολογίασ - μοντάη όπωσ και
computer animation.
Στθν κατεφκυνςθ του Χοροφ τα μακιματα αφοροφν ςε βαςικζσ αςκιςεισ διδαςκαλίασ
κλαςικοφ μπαλζτου, μοντζρνου και παραδοςιακοφ χοροφ, ενϊ ςταδιακά οι μακθτζσ/τριεσ μζςω μεκοδευμζνων αςκιςεων - οδθγοφνται ςε δραματουργικι επεξεργαςία ενόσ ζργου,
αποκτϊντασ βιωματικι εξοικείωςθ με τουσ ρυκμοφσ, τα μουςικά μζτρα και τισ αξίεσ αλλά
και ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ για τθ κεωρία και Ιςτορία τθσ Μουςικισ.
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Στθν Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμναςίων εγγράφονται μακθτζσ/τριεσ απόφοιτοι/εσ των
Δθμοτικϊν Σχολείων κατόπιν επιλογισ (ειςαγωγικϊν εξετάςεων). Η διαδικαςία επιλογισ
των μακθτϊν/τριϊν που κα φοιτιςουν ςτθν Αϋ τάξθ των Καλλιτεχνικϊν Γυμναςίων
διενεργείται το δεφτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε ςχολικοφ ζτουσ. Κάκε
μακθτισ/τρια μπορεί να είναι υποψιφιοσ/α ςε περιςςότερεσ από μία κατευκφνςεισ. Εάν
επιλεγεί ςε περιςςότερεσ από μία κατευκφνςεισ, κα εγγραφεί ςτθν κατεφκυνςθ που κα
επιλζξει ο/θ ίδιοσ/α τελικά.
Τα κριτιρια για τον καθοριςμό του αριθμοφ των μακθτϊν/τριϊν που δζχεται ζνα ςχολείο
είναι θ κτθριακι υποδομι του ςχολείου και γενικότερα όλεσ οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ
που εξαςφαλίηουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ςχολείου. Ο αρικμόσ των
μακθτϊν/τριϊν ανά τμιμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εικοςιπζντε (25) μακθτζσ/τριεσ.
Οι αιτήςεισ (υπάρχει ςυγκεκριμζνο ζντυπο) για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ
μακθτϊν/τριϊν ειδικά για το Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο του Περιςτερίου υποβάλλονται από
τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν ζδρα τθσ Δ/νςθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ (Θθβϊν 401 Αιγάλεω, γρ. 2, υπϋ όψθ κ. Γεωργοφςθ Μαρίασ 8.0014.00 τθλ: 2105907960). Η αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από αξιόπιςτο αποδεικτικό
ςτοιχείο από το οποίο προκφπτει θ διεφκυνςθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ (π.χ λογαριαςμόσ
ΔΕΚΟ).
Ειδικά αναφορικά με τθν κατεφθυνςη Χοροφ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ μαηί με τθν αίτθςθ
ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ πρζπει να προςκομίςουν Ιατρικζσ Βεβαιϊςεισ υγείασ
και καλισ φυςικισ/ορκοπεδικισ κατάςταςθσ από Πακολόγο/Παιδίατρο και από
Ορκοπεδικό γιατρό ςτισ οποίεσ κα αναφζρεται θ δυνατότθτα φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν
ςτθν κατεφκυνςθ Χοροφ των Καλλιτεχνικϊν Γυμναςίων.
Για τθν επιλογι των μακθτϊν/τριϊν που κα φοιτιςουν είτε ςτθν Αϋ τάξθ είτε ςτθ Βϋ ι Γϋ
τάξθ των Καλλιτεχνικϊν Γυμναςίων ςυγκροτείται για κάκε Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο και για
κάκε μία από τισ κατευκφνςεισ «Επιτροπή Επιλογήσ Μαθητών», θ οποία ορίηεται με
απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ φςτερα από ειςιγθςθ του
Καλλιτεχνικοφ Σχολείου και ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Καλλιτεχνικϊν Σχολείων του Υπουργείου
Παιδείασ.
Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάςιο-Λφκειο) που ιδθ λειτουργοφν είναι τα εξισ:
1. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γζρακα
2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκιπων Θεςςαλονίκθσ
3. Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κριτθσ
Νζα Καλλιτεχνικά χολεία (αρχικά το Γυμνάςιο) που πρόκειται να λειτουργιςουν τθ ςχ.
χρονιά 2017-18 είναι:
1. Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιςτερίου
2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατςινίου
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ΑΙΤΗΣΗ
…../…../2017

(κηδεμόνα)

Αρ. Πρωτ.:………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………....
Συγγενική ςχζςη με το μαθητή :
………………………………………………………………………….
Τηλζφωνο:………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………..

Προσ τη Διεφθυνςη
του Καλλιτεχνικοφ Σχολείου Περιςτερίου

Παρακαλϊ όπωσ δεχθείτε ςτη διαδικαςία
επιλογήσ μαθητϊν/ μαθητριϊν για την Α’, Β’ , Γ’ τάξη
Γυμναςίου του Καλλιτεχνικοφ Σχολείου για τη
ςχολική περίοδο 2017-2018 τ………

Στοιχεία Γονζων:

…………………………………………………………………………………
(όνομα)
(επϊνυμο)

Πατζρασ:…………………………………………
(όνομα)
(επϊνυμο)

που θα πάρει απολυτήριο από το
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Μητζρα:………………………………………….
(όνομα) (επϊνυμο)

Δημόςιο / Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
ή θα προαχθεί από
Α’ τάξη Γυμναςίου..………………………………………........

Διεφθυνςη μόνιμησ κατοικίασ υποψηφίου/ασ:

Β’ τάξη Γυμναςίου ………………………………………………..
για την κατεφθυνςη :

Διεφθυνςη:……………………………………………………..
Τ.Κ.:……………………………………………………………….

Εικαςτικϊν
Θεάτρου - Κινηματογράφου
Χοροφ

Δήμοσ:…………………………………………………………….
Ο/Η αιτ………………………

Θζμα: «Επιλογή μαθητϊν- μαθητριϊν ςτο
Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο Περιςτερίου για το Σχολικό
ζτοσ 2017-2018»

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΠΑΣΕΡΑ: ………………………………………………………………..…………………….
(ΕΠΩΝΤΜΟ) (ΟΝΟΜΑ)
ΜΗΣΕΡΑ: ……………………………………………………………………………………....

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΣΟΤ
Ν. 1599/1986, ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Τπεύθυνη Δήλωση:
Δηλϊνω υπεφθυνα ότι η διεφθυνςη τησ μόνιμησ κατοικίασ του υποψηφίου είναι η
ακόλουθη:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Οδόσ Αριθμόσ Τ.Κ. Συνοικία Δήμοσ ή Δημοτικό Διαμζριςμα
όπου υπάγεται η ςυνοικία

Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιςτερίου (χωροταξική κατανομή)
α) ΔΔΕ Γ’ Αθήνασ
β) ΔΔΕ Δυτικήσ Αττικήσ
γ) ΔΔΕ Α’ Αθήνασ (από τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνασ – ΔΔΕ Γ’ Αθήνασ, οδόσ Πειραιώσ – Ερμοφ –
Αποςτόλου Παφλου – Διονυςίου Αρεοπαγίτου – λεωφόροσ Αμαλίασ – Βαςιλίςςησ Όλγασ –
Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου – Βαςιλίςςησ Σοφίασ – Κηφιςίασ μζχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνασ –
ΔΔΕ Β’ Αθήνασ, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνασ – ΔΔΕ Β’ Αθήνασ, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνασ – ΔΔΕ Γ’ Αθήνασ )

