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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019/2020
1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις τόσο για την πρώτη τάξη του PASCAL English School όσο και για την
πρώτη τάξη της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ως
εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15:00 ‐ 16:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
17:00 ‐ 18:30

Οι μαθητές θα εξεταστούν στη διδακτέα ύλη της Στ' Δημοτικού στα Νέα Ελληνικά και
Μαθηματικά.
Σημείωση 1: Ο Οδηγός Εισαγωγικών Εξετάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα των σχολών
www.pascal.ac.cy και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εξεταστικών
δοκιμίων.
Σημείωση 2: Οι μαθητές που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και θα εγγραφούν για να
φοιτήσουν στην πρώτη τάξη των Σχολών θα παρακαθίσουν επίσης σε διαγνωστική εξέταση στο
μάθημα των Αγγλικών σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
2. (α) Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει να αποταθούν για εγγραφή στη
Γραμματεία των Σχολών από τις 7:15 ‐ 16:15 καθημερινά.
(β) Κατά την εγγραφή θα πρέπει να παρουσιάζεται αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως
και δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
(γ) Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι €30.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ‐ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων θα εκδοθούν την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα των Σχολών μας www.pascal.ac.cy. Oι εγγραφές θα
γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.
2. Ο αριθμός κάθε μαθητή είναι εκείνος που αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής/δικαίωμα
εξετάσεων και θα πρέπει να αναγραφεί, μαζί με το ονοματεπώνυμο, στα εξεταστικά δοκίμια. Ο
ίδιος αριθμός, μαζί με τον εξαψήφιο προσωπικό κωδικό πρόσβασης που δίνεται κατά την
ημέρα εγγραφής για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για πρόσβαση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα των Σχολών.
3. Με την εγγραφή, ο κάθε μαθητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €1,700 ως ακολούθως:
 €240
 €1420
 €40

‐ Δικαίωμα εγγραφής
‐ Έναντι διδάκτρων
‐ Ετήσια συνδρομή Συνδέσμου Γονέων

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Στους έξι καλύτερους μαθητές, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή/και την προσωπική
συνέντευξη, θα δοθούν:
 Δύο πλήρεις υποτροφίες ‐ Έκπτωση 100% στα δίδακτρα
 Δύο υποτροφίες ‐ Έκπτωση 50% στα δίδακτρα
 Δύο υποτροφίες ‐ Έκπτωση 25% στα δίδακτρα
Σημείωση 1: Οι υποτροφίες θα ισχύουν για όλα τα χρόνια φοίτησης στο PASCAL English School ή
στην Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Οδηγού Σπουδών.
Σημείωση 2: Οι υποτροφίες δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής εξασφαλίζει την ελάχιστη
βαθμολογία, όπως αυτή καθορίζεται από τους κανονισμούς των εισαγωγικών εξετάσεων και έχει ως
ακολούθως:
 Υποτροφία 100% ‐ Ελάχιστη βαθμολογία 190/200
 Υποτροφία 50% ‐ Ελάχιστη βαθμολογία 180/200
 Υποτροφία 25% ‐ Ελάχιστη βαθμολογία 170/200

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

