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Ανακοίνωση για την επίδοση των δελτίων προόδου και εγγραφές ανεξεταστέων 

 

Τα δελτία προόδου των μαθητών/τριών που προάγονται θα δοθούν σύμφωνα με το ακόλουθο 

πρόγραμμα: 

 

Για μαθητές/τριες που προάγονται από την Α΄ στη Β΄ Λυκείου την Παρασκευή, 25 Ιουνίου από τις 

8:00 – 13:00. 

Για μαθητές/τριες που προάγονται από την Β΄ στη Γ΄ Λυκείου τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου από τις 8:00 

– 13:00. 

 

Κατά την επίδοση των δελτίων προόδου οφείλετε να: 

 

 υπογράψετε στο «Ατομικό Δελτίο» του παιδιού σας 

 δηλώσετε στο «Μητρώο» του σχολείου την ημερομηνία παρουσίας σας στο σχολείο 

 παραδώσετε συμπληρωμένο το έντυπο 2 που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και να το 

υπογράψετε. Αν δεν το έχετε συμπληρωμένο θα σας το δώσουμε στο σχολείο, για να το 

συμπληρώσετε. 

 

Η είσοδός σας στο σχολείο θα γίνει από την καγκελόπορτα, που είναι απέναντι από τη Β΄ Τεχνική. 

Μπορείτε να παρκάρετε μέσα στο σχολείο. Για να αποφύγουμε τον έλεγχο Rapid Test, η επίδοση 

των δελτίων προόδου θα γίνει σε εξωτερικό χώρο στην εσωτερική αυλή του σχολείου δίπλα από την 

καντίνα των καθηγητών. Η είσοδός σας σε άλλους εσωτερικούς χώρους του σχολείου επιτρέπεται με 

προϋποθέσεις.  

 

Τα 8 Ευρώ για τις εκδρομές θα τα πληρώσετε κατά τη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς, εάν 

και εφόσον γίνουν εκδρομές. 

 

Μέλη του Συνδέσμου Γονέων θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, για να εισπράξουν τις συνδρομές των 

μελών τους. 

 

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου, που έκαναν ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής 

στην Α΄ Λυκείου, θα συμπληρώσουν το έντυπο 1 (ατομικό δελτίο) και το έντυπο 2 (στοιχεία μαθητή) 

που θα βρουν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Θα υπογράψουν στο μητρώο του σχολείου και θα 

παραδώσουν τα έντυπα   τον Σεπτέμβριο. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα. 

 

Όσοι γονείς – κηδεμόνες δεν κατάφεραν να κάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο μέχρι τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα θεωρηθεί ότι τα παιδιά τους δεν έχουν εγγραφεί στο Λύκειο Παλουριώτισσας. 

 

 

Τα αποτελέσματα των ανεξετάσεων θα αναρτηθούν το μεσημέρι της Τρίτης, 29 Ιουνίου. Οι 

ανεξεταστέοι μαθητές/τριες θα εγγραφούν την Τετάρτη, 30 Ιουνίου. Θα ακολουθηθεί η ίδια 

διαδικασία όπως πιο πάνω. 

 

 

Από τη Διεύθυνση 
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