ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022

ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Οι μαθητές της Γ’ τάξης που απολύονται θα πρέπει να έλθουν στο σχολείο την Τρίτη,
28 Ιουνίου 2022 τις πιο κάτω ώρες για να υπογράψουν στο βιβλίο Πιστοποιητικών
Σπουδών
Γ1: 8.00-8.30
Γ2: 8.30-9.00
Γ3: 9.00-9.30
Γ4: 9.30-10.00
Γ5: 10.00-10.30
Μαθητές οι οποίοι δεν θα υπογράψουν το βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών δεν
θα
παραλάβουν το απολυτήριό τους. Τα απολυτήρια θα επιδοθούν στην τελετή αποφοίτησης,
την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 η ώρα 7:00 μ.μ.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΩΝ
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 21 μέχρι 23 Ιουνίου 2022.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και
γονέων/κηδεμόνων στις Τεχνικές Σχολές που επιθυμούν να εγγραφούν από τις 20 μέχρι 21
Ιουνίου 2022
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
Οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών που θα παραπεμφθούν σε ανεξέταση τον Ιούνιο 2022 θα
ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από τους Υπεύθυνους Β.Δ. την Πέμπτη 09/6/2022.
Οι ανεξεταστέοι μαθητές θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο τη Παρασκευή 10/6/2022 το πρωί
για να πάρουν το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και να ξεκινήσουν μαθήματα. Η
ενισχυτική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από 10/6/2022 μέχρι 22/6/2022.
Όλοι οι
ανεξεταστέοι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα ενισχυτικά μαθήματα
ανελλιπώς. Μαθητές που θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα πέραν του 20% του διδακτικού
χρόνου του προγράμματος παραμένουν στάσιμοι. Οι ανεξετάσεις θα διενεργηθούν από τις
23/06/2022 μέχρι τις 27/06/2022.
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η τελετή αποφοίτησης θα γίνει την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, στις 7.00 μ.μ., στην
εσωτερική αυλή του Σχολείου. Στην τελική γιορτή θα πρέπει να παρευρεθούν όλοι οι
απολυόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης. Οι μαθητές θα καθίσουν σε ειδικό χώρο για την παραλαβή
του απολυτηρίου. ΄Ολοι οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 06:40 μ.μ. με την
επίσημη στολή τους. Να έχουν φυσικά μαλλιά (όχι βαμμένα), ομοιόμορφα κομμένα με απλή
κόμμωση (όχι υπερβολές και εξεζητημένο χτένισμα). Τα κορίτσια επίσης, θα πρέπει να έρθουν
με φυσικά νύχια (όχι βαμμένα). Μπορούν, αν θέλουν, να βάλουν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια στα
αυτιά μόνο. Το έντονο μακιγιάζ απαγορεύεται. Τα αγόρια θα πρέπει να είναι ξυρισμένα και
καλοχτενισμένα. Τα σκουλαρίκια απαγορεύονται. Οι μαθητές/τριες, που δεν θα συμμορφωθούν
με τα πιο πάνω, θα αποκλειστούν από την τελετή.
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