Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γ11-Μ79

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες, Μαθητές/τριες
Η Διεύθυνση ενόψει των Εξετάσεων Μαϊου-Ιουνίου, των Ανεξετάσεων Ιουνίου, των Εγγραφών
και της Τελετής Αποφοίτησης, σας πληροφορεί για τα πιο κάτω:
1.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
α. Όσοι μαθητές/τριες οφείλουν βιβλία ή ο,τιδήποτε άλλο έχουν δανειστεί κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους, πρέπει να τα επιστρέψουν μέχρι την Τετάρτη 16
Μαΐου 2018.
β. Σε κανένα μαθητή/τρια δεν θα δοθεί το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης, αν δεν έχει
εκπληρώσει όλες τις εκκρεμότητές του/της προς το σχολείο.

2.

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή, 25 Μαϊου 2018.

3.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τρίτη , 29 Μαϊου 2018.

4.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις πινακίδες ανακοινώσεων του σχολείου και στην
ιστοσελίδα μας (gym-perifereiako2-lef.shcools.ac.cy) για την Α΄ τάξη στις 8 Ιουνίου 2018
και για την Β΄ και Γ΄ τάξη στις 12 Ιουνίου 2018 μετά τις 12.00 μ.μ.
Υπενθυμίζεται ότι:
•

Η Γραμματεία του Σχολείου δε θα δίνει τηλεφωνικά τα αποτελέσματα.

• Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με τον Αριθμό Μητρώου του κάθε μαθητή και
όχι ονομαστικά. Ως εκ τούτου όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να μάθουν τον
Αριθμό Μητρώου τους από τους Υπεύθυνους Καθηγητές των Τμημάτων τους.
5. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει αναθεώρηση της βαθμολογίας του γραπτού σε ένα ή
περισσότερα μαθήματα. Υποβάλλεται αίτηση από τους Γονείς ή Κηδεμόνες προς τη
…/2

-2Διευθύντρια του Σχολείου σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τη Γραμματεία του Σχολείου,
μέσα σε 4 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
6.

ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Οι ανεξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 22 Ιουνίου 2018 μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2018.

7.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι μαθητές οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μετά τις εξετάσεις Μαϊου –
Ιουνίου καθώς και όσοι δεν παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις λόγω μη πλήρους
φοίτησης θα παρακολουθήσουν ενισχυτικά μαθήματα. Τα μαθήματα θα οργανωθούν από
το σχολείο και θα διαρκέσουν από τις 13 Ιουνίου μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2018. Για τα
εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνονται δύο περίοδοι διδασκαλίας του μαθήματος καθημερινά
καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για τα μη εξεταζόμενα μία περίοδος
καθημερινά. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων Μαϊου –Ιουνίου.
Τα ενισχυτικά μαθήματα θα τα παρακολουθήσουν και οι μαθητές που θα ζητήσουν
αναβαθμολόγηση του γραπτού τους και εάν το αίτημα τους ικανοποιηθεί ενδιάμεσα
θα μπορούν να διακόψουν την παρακολούθηση των μαθημάτων.
Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα
πέραν του είκοσι τοις εκατόν (20%) του διδακτικού χρόνου του προγράμματος
παραμένουν στάσιμοι.
Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ανεξέταση θα εξεταστούν τόσο γραπτά όσο και
προφορικά. Για να περάσουν χρειάζονται 10 νοουμένου ότι στο γραπτό θα γράψουν
06.

8.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις πινακίδες ανακοινώσεων του σχολείου και στην
ιστοσελίδα μας (gym-perifereiako2-lef.shcools.ac.cy) για όλες τις τάξεις στις 27 Ιουνίου
2018 μετά τις 10.00 π.μ.

9. ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης της Α΄ και Β΄ τάξης θα επιδίδονται στους γονείς ή κηδεμόνες
των μαθητών κατά την εγγραφή τους.
10. ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνουν κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες, από τις 7.45 π.μ. μέχρι
τις 1.00 μ.μ. :
Α΄ τάξη :

Πέμπτη 21 Ιουνίου και Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Β΄ τάξη :

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Γ΄ τάξη :

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

•

Η εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ Λυκείου θα γίνει στις 14 και 15 Ιουνίου 2018.

•

Οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας την οποία επισυνάπτουμε.

•

Λόγω του ότι τα απολυτήρια θα δοθούν στην τελική γιορτή που θα γίνει στις 27 Ιουνίου
για την εγγραφή στο Λύκειο ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ των
μαθητών πριν από τις εγγραφές .

11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ
•

Οι εγγραφές των ανεξεταστέων θα γίνουν στις 28 Ιουνίου 2018 μετά τη διενέργεια των
ανεξετάσεων Ιουνίου τόσο στα Γυμνάσια όσο στα Λύκεια και στις Τεχνικές Σχολές.

•

Όλες οι εγγραφές γίνονται ΜΟΝΟ από τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

•

Κατά τις εγγραφές θα γίνουν οι πιο κάτω πληρωμές:
Τέλη Εκδρομών: € 8,00
Σύνδεσμος Γονέων: €35,00 που αντιπροσωπεύει :
Εισφορά προς το Σύνδεσμο Γονέων
15,00
Ασφάλεια Μαθητών
11,00
Επισκέψεις
4,00
Περιοδικό
5,00

•
•

12.

Όσοι είναι πολύτεκνοι (τέσσερα παιδιά και πάνω) θα πληρώνουν €25 στο Σύνδεσμο
Γονέων αφού παρουσιάσουν την ταυτότητα πολυτέκνων.
Όσοι έχουν περισσότερα από ένα παιδί στο σχολείο για τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα
πληρώνουν την εισφορά των €15.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι απολυόμενοι μαθητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο την Πέμπτη, 14
Ιουνίου 2018, από τις 8.00π.μ.–1.00μ.μ. για να υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικών
Σπουδών.

13.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η Τελετή Αποφοίτησης θα γίνει την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, στις 7.45 μ.μ. . Στη
γιορτή θα προσέλθουν όλοι οι απολυόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης με την επίσημη
στολή τους και με κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση.
Αγόρια: γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, γραβάτα
Κορίτσια: γκρίζο παντελόνι ή φούστα μπλε, όχι στενή ή κοντή, άσπρο πουκάμισο,
γραβάτα.

Στην Τελετή Αποφοίτησης προσκαλούνται να παραστούν οι Γονείς και Κηδεμόνες των
μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου.
14.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Ο κατάλογος των Άριστων Μαθητών θα αναρτηθεί στην πινακίδα του σχολείου και στην
ιστοσελίδα για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018.
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα παραλάβουν τα αριστεία τους κατά τις εγγραφές και τα
ονόματα τους θα διαβαστούν στην τελική γιορτή.

15. ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στο σχολείο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.
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