ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΗΣ (2017- 18)
ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
Οι εγγραφές μαθητών για την Β΄ και Γ΄ Λυκείου, θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα
που ακολουθεί. Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης θα δίνονται κατά τη διάρκεια των
εγγραφών.
Τάξη Ημερομηνία
Β΄
Πέμπτη
15/06/2017

Ώρα
7:45πμ –
12:45μμ

Γ΄

7:45πμ –
12:45μμ

Παρασκευή
16/6/2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η εγγραφή γίνεται μόνο από τον
γονέα/νόμιμο κηδεμόνα του μαθητή
νοουμένου ότι προσκομίζονται όλα τα
πιστοποιητικά όπως καταγράφονται πιο κάτω

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗ Β΄ και Γ΄ τάξη
1 Φωτοτυπία Πολιτικής ταυτότητας και οι δύο όψεις
2 Μία φωτογραφία μικρή (ταυτότητας)
3 Βεβαίωση εγγραφής (για μαθητές από άλλα σχολεία)
Για δική σας ευκολία και για να μην καθυστερείτε στην εγγραφή, θα ήταν καλό να
έχετε συμπληρωμένα και τα υπόλοιπα έγγραφα που φαίνονται στον κατάλογο που
ακολουθεί. Τα έγγραφα αυτά θα είναι διαθέσιμα στη γραμματεία του σχολείου ή
μπορούν να τυπωθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου:
http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy
1
2
3
4

Δήλωση για γνωστοποίηση Προσωπικών Στοιχείων – ΕΓ 1
Εμπιστευτική δήλωση προσωπικών στοιχείων μαθητή – Ε 2
Δεσμευτική δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα – ΕΓ 3
Δήλωση συγκατάθεσης για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού /βίντεο - ΕΓ 4

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΛΗ:
(α) Τέλη για δύο εκδρομές (€ 8.00) ( τα οποία κατατίθενται στην Σχολική Εφορεία)
(β) Τέλη για Σύνδεσμο Γονέων (€ 40.00) (Εισπράττει ο Σύνδεσμος Γονέων)
Συνδρομή
€20.00
Ασφάλεια μαθητών
€10.00
Περιοδικό
€10.00

 ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δικαίωμα Ανεξετάσεων: Για κάθε μάθημα θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των €8.00
στη Γραμματεία του σχολείου την πρώτη μέρα πριν την εξέταση, για το σύνολο των
μαθημάτων.

Οι Ανεξετάσεις θα γίνουν από την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Τρίτη, 27
Ιουνίου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα ανεξετάσεων που θα ανακοινωθεί από τη
Γραμματεία του σχολείου μετά τις 8/6/2017. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί επίσης και
στην ιστοσελίδα του σχολείου http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ
Οι εγγραφές θα γίνουν την Πέμπτη 29/6/2017, 8:00 πμ - 12:30 μμ.
 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-18

Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις του Λυκείου αρχίζουν την Παρασκευή, 7/9/2017,
ώρα 7:30 πμ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τους
κανονισμούς στολής και εμφάνισης.
2. Οι μαθητές οι οποίοι:
α. Δανείστηκαν βιβλία από το σχολείο και δεν τα επέστρεψαν,
β. Οφείλουν προς το σχολείο να εκτελέσουν κοινωφελή εργασία που τους
έχει ανατεθεί,
γ. Για οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση,
δεν θα εγγραφούν παρά μόνο μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των
υποχρεώσεων.

Λευκωσία, 19/05/2017

Από τη Διεύθυνση

