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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΕΤΟΥΣ  
 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών του Α΄ Έτους στη Σχολή μας θα διεξαχθούν στις 22 και 23 Ιουνίου 2021 από 
τις 7.30π.μ. μέχρι τις 13.15μ.μ. 
Για την εγγραφή σε κλάδους /ειδικότητες που θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις δυνατότητες της 
Σχολής μας θα διενεργηθεί μοριοδότηση.  
Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να εγγραφεί σε ειδικότητα που εμπίπτει σε μοριοδότηση, τότε 
αυτός εντάσσεται σε διαδικασία προεγγραφής με μοριοδότηση την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.  
Οι εγγραφές που θα προκύψουν από τη μοριοδότηση θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.  
Εάν ο μαθητής μοριοδοτείται και εμπίπτει σε κοινωνικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί, πρέπει να 
προσκομίσει απαραίτητα φωτοαντίγραφα των πιο κάτω Πιστοποιητικών, ανάλογα με την περίπτωση:  
α) Βεβαίωση του Γραφείου Ευημερίας ότι είναι λήπτες δημόσιου βοηθήματος  
β) Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα   
γ) Ταυτότητα πολυτέκνων.                            
Τα Πιστοποιητικά τα οποία θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτά.                         
Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι παρόντες  στην εγγραφή και να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.                  
Να  έχουν μαζί τους:  

1. το  Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης του Γυμνασίου                                                                                                                                     
2. το πιστοποιητικό γέννησης                                                                                                                                                                              
3. την ταυτότητά τους και                                                                                                                                                                                    
4. Φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου .  
 

Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των € 48 που περιλαμβάνει: 

 Σχολικές εκδρομές ( Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  €   8.00 

 Ομαδική ασφάλιση μαθητών μέσω του Συνδέσμου Γονέων  € 20.00 

 Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων     € 20.00 

Σύνολο          € 48.00 

                                                                                                                   
Οι πολύτεκνες οικογένειες με κάρτα: 

 Σχολικές εκδρομές ( Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού)   €   8.00 

 Ομαδική ασφάλιση μαθητών μέσω του Συνδέσμου Γονέων  € 20.00 

 Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων     € 15.00 

Σύνολο          € 43.00                                                                                                                    

         
Όσοι γονείς έχουν δεύτερο παιδί που φοιτά στο ίδιο σχολείο: 

 

 Σχολικές εκδρομές ( Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού)  (2x8) €  16.00 

 Ομαδική ασφάλιση μαθητών μέσω του Συνδέσμου Γονέων (2x20)   €  40.00 

 Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων (2x10)    €  20.00 

Σύνολο          €  76.00    

 

 

  

 

Λευκωσία, 10 Ιουνίου  2021                                                           ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                          
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