ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018 - 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και
ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του
Περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων
τιμούν και αποχαιρετούν
όλους και όλες εσάς τους μαθητές και τις μαθήτριες
που φέτος ευδόκιμα αποφοιτάτε.
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019, 7:30 μ.μ.
Εσωτερική αυλή Σχολείου

Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες,
Για να προσδώσουμε περισσότερο κύρος στη δική σας γιορτινή μέρα, ζητούμε τη συνεργασία
σας, ώστε η τελετή να αφήσει σε όλους, και κυρίως σε εσάς, μια όμορφη ανάμνηση. Είμαστε
σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε, γι΄ αυτό αναμένουμε να τηρηθούν τα πιο κάτω:


Φροντίστε ώστε η εμφάνιση και η συμπεριφορά σας να χαρακτηρίζουν επάξια την
τελευταία μέρα της μαθητικής σας ιδιότητας.



Ακολουθήστε με σοβαρότητα τις οδηγίες των καθηγητών/τριών σας κατά τη διάρκεια της
τελετής. Ο σεβασμός και η ευγένεια δεν είναι επιλογή αλλά καθήκον μας.


Χαρείτε συνειδητά την εκδήλωση και φέρτε στη μνήμη σας τις όμορφες στιγμές που
ζήσατε. Κρατήστε στην καρδιά σας τις φιλίες και όλες τις ωραίες αναμνήσεις που σας
πρόσφερε η μαθητική σας ζωή.

«Να κοιτάτε ψηλά, στα αστέρια, και όχι κάτω στα πόδια σας. Να είστε περίεργοι.
Και όσο δύσκολη και αν μοιάζει η ζωή σας, μην ξεχνάτε πως πάντοτε μπορείτε να
είστε επιτυχημένοι σε κάτι. Το ζήτημα είναι να μην τα βάζετε κάτω».
Στίβεν Χόκινγκ

ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΖΩΗ!
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ – Πέμπτη, 27.6.2019
Υπογραφή Βιβλίου Πιστοποιητικού Σπουδών *
Οι απόφοιτοι/ες του ΛΥΚΕΙΟΥ καλούνται να έρθουν για την υπογραφή του Βιβλίου
Σπουδών το πρωί της Πέμπτης, 27 Ιουνίου 2019, στις 10π.μ. (τα αγόρια ξυρισμένα).
Κατά την υπογραφή του βιβλίου θα τους δοθούν και οδηγίες για το τελετουργικό
μέρος της Τελετής Αποφοίτησης. Το βράδυ θα βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης
το αργότερο στις 6:45μ.μ.
Όσοι/ες είναι αδύνατο να έρθουν το πρωί της Πέμπτης πρέπει να προσέλθουν στο
σχολείο το απόγευμα, στις 6:00μ.μ., για να υπογράψουν το Βιβλίο Πιστοποιητικού
Σπουδών. Η υπογραφή στο Βιβλίο Πιστοποιητικού Σπουδών θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση, για να πάρει κάποιος/α το Απολυτήριό του/της.
Εμφάνιση
Επίσημη στολή για τα αγόρια: άσπρο πουκάμισο, γραβάτα, γκρίζο παντελόνι και
μαύρα παπούτσια. Κόσμιο κούρεμα και ξύρισμα χωρίς εξεζητημένη κόμμωση και
χωρίς μούσι ή γενειάδα.
Επίσημη στολή για τα κορίτσια: άσπρο πουκάμισο, γραβάτα, γκρίζα φούστα -όχι
κοντή- ή παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Κόσμια και όχι εξεζητημένη κόμμωση ή
βάψιμο στα μαλλιά και χωρίς έντονο μακιγιάζ στο πρόσωπο.
Μαθητές που δεν θα τηρήσουν με ακρίβεια τα πιο πάνω, θα πάρουν το
απολυτήριό τους την επόμενη μέρα από τη Γραμματεία του Σχολείου.
Συμπεριφορά
Παρακαλείστε όπως επιδείξετε συμπεριφορά που χαρακτηρίζει ώριμους ανθρώπους
που σέβονται τόσο τους εαυτούς τους όσο και όσους εργάστηκαν για την τελετή. Να
καθίσετε στην καθορισμένη για εσάς θέση, χωρίς περιττές μετακινήσεις, ομιλίες και
κινητό τηλέφωνο σε λειτουργία. Να ακολουθήσετε με υπομονή τις οδηγίες του/της
υπευθύνου/ης καθηγητή/τριας.
Παραλαβή Απολυτηρίων
Τα απολυτήρια θα παραληφθούν αμέσως μετά το τέλος της τελετής (δες πίνακα).
Κανένας μαθητής και καμιά μαθήτρια για κανένα λόγο δεν πρόκειται να πάρει το
απολυτήριό του/της νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα. Αν κάποιος/α βιάζεται να
αποχωρήσει, μπορεί να παραλάβει το απολυτήριό του/της την επόμενη μέρα.
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Τμήμα

Αίθουσα

Υπεύθυνος/η Τμήματος
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Υπεύθυνος Β.Δ.

ΣΤ1

9

Χριστοφόρου Ελένη

Ανδρέου Σκεύη

ΣΤ2

10

Γερολέμου Χριστάκης

Αριστείδου Λευτέρης

Γ1

8

Αγαθαγγέλου Ελίνα

Οικονόμου Μάρκος

Γ2

7

Λοΐζου Γεωργία

Όθωνος Μαρία

Γ3

Αίθ. Φυσικής

Κυριακίδη Ναταλία

Οικονόμου Μάρκος

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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