
 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΣ 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ  
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 

 
 

1.  α) Τα δελτία ετήσιας επίδοσης θα δοθούν στους γονείς των μαθητών της Α΄ τάξης την Πέμπτη   
           15/06/2017 από τις 7.45΄π.μ. – 1.15΄μ.μ. Ταυτόχρονα θα κάνουν και την εγγραφή στη Β΄ τάξη. 
       β) Τα δελτία ετήσιας επίδοσης θα δοθούν στους γονείς των μαθητών της Β΄ τάξης την Παρασκευή  
            16/06/2017 από τις 7.45΄π.μ. – 1.15΄μ.μ.  Ταυτόχρονα θα κάνουν και την εγγραφή στη Γ΄ τάξη. 
  

       Σημ.:  Οι Ανεξεταστέοι Α΄ και Β΄ τάξης θα πάρουν πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας και   
     Ανεξετάσεων στις 8/6/2017. 

 

2. Οι μαθητές εγγράφονται με το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης.  Την εγγραφή διενεργεί ο γονιός ή ο νόμιμος 
κηδεμόνας. 
   

3. Όλοι οι μαθητές που θα κάνουν εγγραφή θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν φωτοτυπία της 
πολιτικής τους ταυτότητας και από τις δύο όψεις (προσοχή η ταυτότητα να μην είναι ληγμένη). 
 

4. Μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου (πίσω από τη φωτογραφία να αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο). 
 

5. 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  
                             

  
     

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 μόνον: εκδρομές €8, περιοδικό €8 και ασφαλιστική κάλυψη  €14.   

 
 

6. Ανεξετάσεις Α΄ και Β΄ Λυκείου: 22-27/6/2017 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα δοθεί στις 9/6/2017.       
Οι  εγγραφές ανεξεταστέων μαθητών/τριών θα γίνουν την Πέμπτη, 29/6/2017, 10.00΄π.μ. – 1.15΄μ.μ.   
 

7. Ανεξετάσεις Γ΄ Λυκείου:   1-6/9/2017   
 

8. Υποστηρικτική Διδασκαλία: 9-21/6/2017 (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. 

 

9. Εξετάσεις «Μετάταξης»:    2/5/2017-6/6/2017 
 

10. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 
 Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 στις 7.30 π.μ. 
 Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στο Σχολείο με τη μαθητική τους στολή για να κατανεμηθούν σε τμήματα 

και να τους δοθούν πληροφορίες και οδηγίες (ωρολόγιο πρόγραμμα, διανομή διδακτικών βιβλίων κ.λ.π.).   
 Στη συνέχεια, θα γίνει και η έναρξη των μαθημάτων. 

 

Λεμεσός,  8 Μαΐου 2017                                                                             ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 


