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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

(που αφορούν στη λήξη της παρούσας και στην έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς) 

 

1. Λήξη Μαθημάτων  

Τα μαθήματα για τη Γ΄ Τάξη λήγουν την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 και για την Α΄ και Β΄ Τάξη, λήγουν  
την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 και για τη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία λήγουν την Παρασκευή, 25 
Μαΐου 2018.  

2. Έναρξη Γραπτών Προαγωγικών Εξετάσεων 

Η εξεταστική περίοδος αρχίζει σε διαφορετική ημέρα και ημερομηνία για κάθε τμήμα, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα των Γραπτών Προαγωγικών Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2018.   

3. Στολή - Εμφάνιση 

Οι μαθητές/τριες πρέπει πάντοτε να προσέρχονται στις εξετάσεις με την εγκεκριμένη στολή του 
σχολείου και με εμφάνιση που να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα.  Απαγορεύονται για όλους, 
τα κοντά παντελόνια, τα ρούχα χωρίς μανίκι, τα σχισμένα παντελόνια, η προκλητική κόμμωση και 
για τους μαθητές τα αξύριστα πρόσωπα και τα υπογένεια. 

Όσοι δεν συμμορφωθούν με τα πιο πάνω δεν θα τους επιτραπεί να παρακαθίσουν στην εξέταση. 

4. Εξετάσεις σε μη Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα, να το δηλώσουν στη 
Γραμματεία μέχρι την Τρίτη, 08 Μαΐου 2018. 

Όσοι υστερούν σε μη εξεταζόμενο μάθημα, υποχρεούνται να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση 
κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Γραπτών 
Προαγωγικών Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2018. 

5. Επιστροφή διδακτικών βιβλίων 

Όλοι οι μαθητές/τριες να παραδώσουν στους διδάσκοντες, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, τα 
διδακτικά βιβλία των μη Εξεταζόμενων Μαθημάτων και της Βιβλιοθήκης.    

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στα εξαγγελτήρια των μαθητών μόνο με τον αριθμό μητρώου των 
μαθητών/τριών και χωρίς τα ονόματά τους. 

Τα αποτελέσματα φοίτησης (απουσιών) θα αναρτηθούν για όλες τις τάξεις, την Παρασκευή, 11 Μαΐου 
2018. 

Τα τελικά αποτελέσματα για την Α΄ και Β΄ τάξη θα αναρτηθούν την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 και για 
τη Γ΄ τάξη, την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 στις 13:30. 

7. Υποστηρικτική/Ενισχυτική Διδασκαλία 

Οι μαθητές οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα καθώς και εκείνοι που δεν 
παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις λόγω μη πλήρους φοίτησης είναι υποχρεωμένοι να 
παρακολουθήσουν ενισχυτικά μαθήματα.  Μαθητές που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τα 
ενισχυτικά μαθήματα πέραν του 20٪ του διδακτικού χρόνου των ενισχυτικών μαθημάτων, 
παραμένουν στάσιμοι.  Τα μαθήματα θα διεξαχθούν από τις 07 Ιουνίου 2018 έως τις 21 
Ιουνίου 2018. 

8. Εγγραφές για το σχολικό έτος 2018 - 2019 

Τα  ενδεικτικά θα δοθούν κατά την ημέρα των εγγραφών.   

Οι εγγραφές των μαθητών της Β΄ τάξης θα γίνουν την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, της Γ΄ τάξης θα 
γίνουν τη Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018, και της Α΄ τάξης την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, 12 μέχρι 14 
Ιουνίου 2018, από τις 07:45 – 13:30.  Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εγγραφές 
γίνονται  μόνο από τον πατέρα ή τη μητέρα ή από κηδεμόνα που έχει γραπτή εξουσιοδότηση.  
Τονίζεται ότι, αυτός που θα κάνει την εγγραφή του παιδιού, πρέπει να έχει μαζί του την πολιτική 
του ταυτότητα. 



Για την εγγραφή απαιτούνται €50,00 που καλύπτουν έξοδα για εκδρομές €8, συνδρομή στο Σύνδεσμο 
Γονέων €25, ασφάλεια μαθητών €10, έκδοση περιοδικού της Σχολής €7. 

Οικογένειες που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά στο Σχολείο καταβάλλουν μόνο μια συνδρομή 
στο Σύνδεσμο Γονέων.  

9. Ανεξετάσεις – Κατατακτήριες Εξετάσεις - Εγγραφές  

Οι Προαγωγικές Ανεξετάσεις, θα γίνουν από 22 – 27 Ιουνίου 2018.  Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις 
θα γίνουν από 1 - 27 Ιουνίου 2018. 

Το πρόγραμμα Ανεξετάσεων και Κατατακτήριων Εξετάσεων 2018 θα αναρτηθεί στα εξαγγελτήρια 
των μαθητών της Σχολής μέχρι την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018.  

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών ανεξετάσεων και των κατατακτηρίων εξετάσεων, θα 
αναρτηθούν την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, και οι εγγραφές (των ανεξεταστέων και των 
κατατακτηρίων), θα γίνουν την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018. 

Οι ανεξετάσεις για την Γ΄ τάξη θα διενεργηθούν από 27 – 29 Ιουνίου 2018. 

10. Τελετή Αποφοίτησης – Βράβευση Άριστων Μαθητών  

Η Τελετή Αποφοίτησης θα γίνει την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018, στις 19:45.  

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης που θα αριστεύσουν κατά την παρούσα σχολική χρονιά, θα 
βραβευθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης που θα γίνει την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018, 
στις 19:45.  Αυτοί οι μαθητές, θα ειδοποιηθούν από τους οικείους Βοηθούς Διευθυντές, μετά την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και θα κληθούν να παραστούν στην Τελετή Αποφοίτησης, με την 
επίσημη στολή τους και με εμφάνιση που να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα, για να 
παραλάβουν το αριστείο τους.   

Στην Τελετή Αποφοίτησης προσκαλούνται να παραστούν οι γονείς όλων των μαθητών/τριών 
της Σχολής.  

 

11. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

Πρώτη μέρα παρουσίας των μαθητών στη Σχολή, ορίζεται η Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 και 
ώρα 07:30.  

 

 

 

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                     Λεμεσός, 20 Απριλίου 2018 
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