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Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες  για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης 

 

Λήξη μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξης 
 

Τα μαθήματα για  την Α΄ και  Β΄ τάξη λήγουν την Παρασκευή στις 13/05/2016. 
 

Εξετάσεις 
 

Οι εξετάσεις αρχίζουν την Τετάρτη 18/05/2016 και λήγουν την Τρίτη 14/06/2016 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας δόθηκε. 
 

Όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους σε μη εξεταζόμενα μαθήματα να το 

δηλώσουν στους εκπαιδευτικούς τους και να ζητήσουν το σχετικό έντυπο από τη 

Γραμματεία. 

Αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο να το επιστρέψετε στη Γραμματεία το 

συντομότερο δυνατό. Ο βαθμός του γραπτού, οποιοσδήποτε και να είναι, 

υπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθμού του έτους. 
 

Όσοι υστερούν σε μη εξεταζόμενο μάθημα υποχρεούνται να παρακαθήσουν σε 

γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην 

πινακίδα των μαθητών. 
 

Όλοι οι μαθητές/τριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τη μαθητική τους στολή. 
 

Δελτία Ετήσιας Επίδοσης Α΄  και  Β΄  τάξης. 
 

Τα Δελτία Ετήσιας Επίδοσης και τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ιουνίου 2016 θα 

δοθούν στους Γονείς/Κηδεμόνες κατά την ημέρα των εγγραφών. 

                                                                                                                                                 

1.  Εγγραφές μαθητών Α΄, Β΄  και  Γ΄  τάξης: 

 

Οι εγγραφές θα γίνουν τις πιο κάτω μέρες μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 1.30 μ.μ.  

 για τη  Β΄ τάξη την Παρασκευή 17/06/2016 

 για τη  Γ΄ τάξη την Τρίτη 21/06/2016 και  

 για την Α΄ τάξη την Τετάρτη 22/06/2016 και την Πέμπτη 23/06/2016 

    

Την εγγραφή του μαθητή/τριας διενεργεί ένας από τους γονείς του ή ο νόμιμος 

κηδεμόνας του με γραπτή εξουσιοδότηση του γονέα. 
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     Κατά την εγγραφή πρέπει απαραίτητα να προσκομισθούν: 
        
      α)  Πρωτότυπο Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης. 

      β)  Μία πρόσφατη φωτογραφία του/της μαθητή/τριας όπου στο πίσω μέρος να  

           αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.  Για τους μαθητές/τριες που θα  

      εγγραφούν στη Β΄ και Γ΄ τάξη δεν χρειάζεται, αν έχουν φέρει την  

    προηγούμενη χρονιά. 

     γ)   Ακριβής διεύθυνση (απαραίτητα χρειάζεται ο αριθμός  

           ταχυδρομικού κώδικα). 

     δ)   Ταυτότητα του Μαθητή (φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές). 

     ε)   Προσφυγική Ταυτότητα οικογένειας  (σε περίπτωση εκτοπισμένων) . 

     ζ)   Πολυτεκνική Ταυτότητα οικογένειας  (σε περίπτωση πολυτέκνων). 

     η)  Το ποσό των € 50.00 (πενήντα) που περιλαμβάνει: 

           Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων 

           Ασφάλεια Μαθητών 

         Εκδρομές και Δραστηριότητες Ομίλων 

           Περιοδικό Σχολής 

           Λαχνοί Χριστουγέννων – Πασχαλινοί Λαχνοί 

 

2.  Ανεξετάσεις και Κατατακτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 

 

     Όλες οι ανεξετάσεις και οι κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνουν από την  

     01 - 06/09/2016. 

 

     Το πρόγραμμα  των ανεξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές/τριες το   

αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/06/2016.   

 

 Τα αποτελέσματα των ανεξετάσεων θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 08/09/2016 

(την ημέρα των εγγραφών). 

 

3.  Εγγραφές ανεξεταστέων 

 

     Οι εγγραφές των ανεξεταστέων θα γίνουν την Πέμπτη,  08/09/2016 μεταξύ των 

ωρών 8.00΄ π.μ. – 1.30΄ μ.μ. 

 

4.  Παρουσίαση μαθητών στο Σχολείο και έναρξη μαθημάτων 

       

     Οι μαθητές να παρουσιαστούν στο Σχολείο για την έναρξη των μαθημάτων την 

Παρασκευή,  09/09/2016. 
 

Κ  Α  Λ  Η      Ε  Π  Ι  Τ  Υ  Χ  Ι  Α 
 

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεμεσός, 28 Μαρτίου 2016 
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Χρήσιμες πληροφορίες  για τους μαθητές/τριες της YT 2 

 

Λήξη μαθημάτων  

 

Τα μαθήματα για  τους μαθητές/τριες της ΥΤ 2 λήγουν την Παρασκευή 15/04/2016. 

 

Εξετάσεις 

 

Οι εξετάσεις αρχίζουν την Τρίτη 19/04/2016 και λήγουν την 13/05/2016  

σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. 

 

Από τη Δευτέρα 16/05/2016 μέχρι την Τετάρτη 30/06/2016 θα γίνει η Πρακτική 

Εξάσκηση στη Βιομηχανία. 

 

 

Κ  Α  Λ  Η      Ε  Π  Ι  Τ  Υ  Χ  Ι  Α 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεμεσός, 28 Μαρτίου 2016 


