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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 86 
Το παρόν έντυπο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Σχολής 

 

Εγγραφές μαθητών συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας 

 

Οι εγγραφές για τη Σχολική Χρονιά 2019-2020  θα γίνουν ως εξής: 

 

 Α΄ τάξη στις 13,14 Ιουνίου 2019 

 Β΄ τάξη στις 10 Ιουνίου 2019  

 Γ΄ τάξη στις 12 Ιουνίου 2019 

 

Τα εκδεικτικά θα δίνονται στους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών τις ημέρες των εγγραφών από τις 8:00 π.μ μέχρι 

τις 1:00 μ.μ.   

 

Η εγγραφή γίνεται μόνο από τους γονείς / κηδεμόνες. 

 

Για την εγγραφή των μαθητών χρειάζονται: 

1. Το ενδεικτικό (Α΄ ή Β΄ Τάξης) 

2. Ποσό €8 για εκδρομές 

3. Ποσό €35 για τον Σύνδεσμο Γονέων που περιλαμβάνει: 

 Συνδρομή του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής  

 Ασφάλεια μαθητών  

 Λαχνοί 

 Περιοδικό 

      4. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας (μπροστά - πίσω) 

      5.    Ταυτότητα Πολυτέκνων  &  ΠΟΠΟ (Τρίτεκνων) – Πληρώνουν μόνο €38 αντί  €43 ανά παιδί 

      6. Δελτίο Γραφείου Ευημερίας (για όσους λαμβάνουν επίδομα) πληρώνουν €38 αντί €43 ανά παιδί 

      7. Μια μικρή φωτογραφία για έκδοση μαθητικής ταυτότητας, από τους μαθητές της Α΄ Τάξης. 

 

1.   Υποστηρικτική Διδασκαλία 

Οι μαθητές οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα καθώς και εκείνοι που δεν 

παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις λόγω μη πλήρους φοίτησης θα παρακολουθήσουν 

ενισχυτικά μαθήματα.  Τα μαθήματα θα διεξαχθούν από τις 6/6/2019 έως 21/6/2019. 

 

2.  Ανεξετάσεις και Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Όλες οι ανεξετάσεις Α΄ και Β΄ Τάξης θα γίνουν από τις 21/6/19 έως 26/6//19.   

Για τους ανεξεταστέους της Γ΄ Τάξης και τους παλιούς  απόφοιτους θα διενεργηθούν εξετάσεις από 

τις 26/6/19 έως 28/6//2019.     

 

3.  Εγγραφές ανεξεταστέων και κατατακτηρίων 

Οι εγγραφές των ανεξεταστέων και των μαθητών που θα παρακαθίσουν σε κατατακτήριες εξετάσεις 

θα διενεργηθούν στις 27/6/2019. 

 

 



4.  Παρουσίαση μαθητών στο σχολείο – Έναρξη μαθημάτων σχολικής χρονιάς 2019-2020 

Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στη Σχολή για κατανομή τους σε τμήματα και έναρξη μαθημάτων 

(ωρολόγιο πρόγραμμα, χορήγηση διδακτικών βιβλίων) στις  6 Σεπτεμβρίου 2019.   

 

5.  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α, Β τάξης: Τρίτη 4  Ιουνίου 2019 στις 1:30 μ.μ.  

Οι μαθητές να προσέρχονται ευπρεπώς ντυμένοι όταν θα επισκέπτονται το σχολείο για ενημέρωση 

των αποτελεσμάτων  ή άλλων πληροφοριών.  

 

6.  Έναρξη Πρακτικής Εξάσκησης για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης στις 3 Ιουνίου 2019.  

 

 

Λάρνακα 21 Mαΐου 2019    ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


