
 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΣ 
 
 

Προς τους γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ  
ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018  
 
 

1. Οι εγγραφές για την Α΄ τάξη Λυκείου θα γίνουν στις  19 και 20 Ιουνίου 2017 από                  
7.45 π.μ.–1.15 μ.μ. 
 

2. Οι εγγραφές των ανεξεταστέων Γ΄ Γυμνασίου, αφού πετύχουν στις ανεξετάσεις        
Ιουνίου 2017, θα γίνουν στις  29 Ιουνίου 2017 από 7.45 π.μ.–1.15 μ.μ. 

 

3. Οι εγγραφές γίνονται μόνο από τους γονείς ή εξουσιοδοτημένο κηδεμόνα. 
 

4. Για την εγγραφή των μαθητών είναι απαραίτητα τα πιο κάτω: 

 Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου (όχι φωτοτυπία) 

 Πιστοποιητικό Γεννήσεως (μηχανογραφημένο) 

 Πολιτική ταυτότητα μαζί με φωτοαντίγραφό της και από τις δύο όψεις 
     (προσοχή να μην είναι ληγμένη) 

 Δύο φωτογραφίες σε μέγεθος διαβατηρίου (πίσω από τις φωτογραφίες να αναγράφεται  
     το ονοματεπώνυμο) 

 Την ημέρα της εγγραφής καταβάλλεται ανεξαίρετα από όλους τους μαθητές το ποσό των  
      €8 που αφορά τις εκδρομές για τη σχολική χρονιά 2017–2018 και €8 για το περιοδικό 
 

Με ευθύνη του Συνδέσμου Γονέων εισπράττονται τα ακόλουθα: 
 Συνδρομή για το Σύνδεσμο Γονέων (Κοινωνική Πρόνοια)   €10 
 Για την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών          €14 
                     ------- 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ:                              € 24   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    €40  

 

Οι γονείς που έχουν δεύτερο παιδί στο σχολείο μας  θα πληρώνουν όλα τα πιο πάνω για το 
πρώτο παιδί και για το δεύτερο θα πληρώνουν μόνο: εκδρομές €8 , περιοδικό €8 και 
ασφαλιστική κάλυψη €14.  Σύνολο €30. 
 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  !!! 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕ ΘΑ 

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 

 
 

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017, στις 7.30 π.μ., προσέρχονται με τη μαθητική τους στολή, 
για κατανομή σε τμήματα και άλλες οδηγίες.  Στη συνέχεια, θα γίνει και η έναρξη των 
μαθημάτων. 

 
Λεμεσός, 9 Μαΐου 2017                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 


