ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ
 Η τελετή αποφοίτησης θα γίνει την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 στις 7.15μ.μ. ακριβώς.
Κατά την τελετή αποφοίτησης θα επιδοθούν στους τελειόφοιτους τα απολυτήρια
και τα βραβεία. Οι τελειόφοιτοι επιβάλλεται να έρθουν με τη στολή τους.
 Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 από τις 9.00π.μ. μέχρι τις 12.00μ. οι τελειόφοιτοι
πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο (Χωλ Διεύθυνσης) για να υπογράψουν το
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών και να τακτοποιήσουν οποιαδήποτε
εκκρεμότητα που τυχόν έχουν (π.χ. λογοτεχνικό βιβλίο, βιβλία βιβλιοθήκης,
αθλητικό υλικό, κ.ά.)
Υπεύθυνοι Β.Δ.: Άλκηστις Θεοδώρου
Υπ. Καθηγητές: Ευτυχία Γιάλλουρου, Ανδρέας Σχοινάς
Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι:
α) Να προσέλθουν έγκαιρα στο Σχολείο για την Τελετή Αποφοίτησης και
να συγκεντρωθούν στο άτριο με τους υπεύθυνους τμημάτων το αργότερο μέχρι
τις 6.30μ.μ. Οι μαθητές και μαθήτριες κάθε τμήματος να καθίσουν με
αλφαβητική σειρά, στον καθορισμένο για το τμήμα τους χώρο, σύμφωνα με το
σχεδιάγραμμα.
β) Να φορούν οπωσδήποτε την επίσημη στολή τους
Μαθητές: άσπρο πουκάμισο – γκρίζο παντελόνι – μαύρα παπούτσια –
μπλε γραβάτα
Μαθήτριες: άσπρο πουκάμισο – γκρίζα φούστα – μαύρα παπούτσια –
μπλε γραβάτα
γ) Να έχουν κόσμια εμφάνιση. Οι μαθήτριες χωρίς εξεζητημένη – ιδιόρρυθμη
κόμμωση, στολίδια, κ.ά. Οι μαθητές να έχουν κομμένα μαλλιά χωρίς
ιδιόρρυθμο κούρεμα, όχι βαμμένα και να είναι ξυρισμένοι.
Τονίζεται ότι μαθητές χωρίς στολή και ευπρεπή εμφάνιση δεν πρόκειται να
πάρουν απολυτήριο στη διάρκεια της επίσημης τελετής.
δ) Οι τελειόφοιτοι, χωρίς να δημιουργήσουν αταξία, να σταθούν και να
παραμείνουν όρθιοι κατά τη διάρκεια της προσφώνησης του Διευθυντή προς
τους τελειόφοιτους.
ε) Όλοι οι τελειόφοιτοι να παραμείνουν στις θέσεις τους και θα πάρουν το
Απολυτήριό τους από τον Υπεύθυνο Καθηγητή στο τέλος της τελετής.
Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος επιθυμούν όλοι οι τελειόφοιτοι να
πάρουν το Απολυτήριό τους, γι’ αυτό παρακαλούνται οι μαθητές να
συμμορφωθούν με τις πιο πάνω οδηγίες.
Λεμεσός, 09 Μαΐου 2019
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