
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ.  ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Γ΄ -  ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ         ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017- 2018 

Γ.42/Μ.159 
 
 

Πληροφορίες για το τέλος του σχολικού έτους  
και την αρχή του επομένου 

 
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μετά τις Εξετάσεις  
 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΤΑΣΙΜΩΝ-ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ) 
 

 Α΄ τάξη Λυκείου: θα αναρτηθούν την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 στις 2.00 μετά το μεσημέρι 
(στην Πινακίδα Μαθητών, έξω από τη Γραμματεία όπως και στην ιστοσελίδα του Σχολείου) 

 Β΄ τάξη Λυκείου: θα αναρτηθούν την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 στις 2.00 μετά το 
μεσημέρι (στην Πινακίδα Μαθητών, έξω από τη Γραμματεία όπως και στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου) 

 Γ΄ τάξη Λυκείου: θα αναρτηθούν τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 στις 2.00 μετά το μεσημέρι 
(στην Πινακίδα Μαθητών, έξω από τη Γραμματεία όπως και στην ιστοσελίδα Του Σχολείου) 

     Δεν θα αναγράφονται ονόματα αλλά ο αριθμός Μητρώου όσων μαθητών παραπέμπονται για      

     Ανεξέταση. 

 Οι μαθητές παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τον αρ. Μητρώου τους, όταν έλθουν 
να δουν τα Αποτελέσματα. Το Σχολείο ΔΕΝ θα απαντά σε σχετικά τηλεφωνήματα! 
 
Σημείωση: Ο αριθμός μητρώου κάθε μαθητή είναι αναγραμμένος στα έντυπα γραπτής ενημέρωσης γι 
τη βαθμολογία στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα που έχουν δοθεί στους  μαθητές. 

 
Όσοι παραπέμπονται σε Ανεξέταση, θα μελετήσουν με βάση την Εξεταστέα Ύλη του Ιουνίου.  Το 
πρόγραμμα Ανεξετάσεων (όπου αναγράφονται τα Μαθήματα στα οποία θα ανεξεταστούν) θα τους 
δοθεί κατά  τις ημέρες των Εγγραφών.  Θα ειδοποιηθούν προσωπικά λεπτομερώς για όλα.  

 
Β. ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ και ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ 

 
Τα Δελτία των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης θα δοθούν στους ίδιους ή στους γονείς-κηδεμόνες 
τους την ημέρα που θα προσέρχονται για εγγραφή (δείτε πιο κάτω).  
Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης παίρνουν επίσης οι Στάσιμοι-Ανεξεταστέοι. 

 
Οι μαθητές τις Γ΄ τάξης που απολύονται  πρέπει να έλθουν να υπογράψουν στο Βιβλίο 
Πιστοποιητικών Σπουδών  στις 29 Ιουνίου 2018 (Αίθουσα Πρακτικής Γραφείου, ώρα 8.00 π.μ.  
– 12.00 μ.). 
Τα Απολυτήριά τους θα τα πάρουν στην  Τελετή Αποφοίτησης, την ίδια μέρα στις 7.30 το 
βράδυ (έχει βγει σχετική ανακοίνωση). 

 
Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ για το νέο σχολικό έτος 2018 – 2019  
 

Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνουν: 

για τη νέα  Α΄ τάξη: τις 14 και 15 Ιουνίου 2018 (Πέμπτη – Παρασκευή, ώρα 7.45– 1.00 μ.μ.) 

για τη νέα  Β΄ Τάξη: τις 13  Ιουνίου 2018 (Τετάρτη, ώρα 7.45 – 1.00 μ.μ.) 

για τη νέα  Γ΄ τάξη: τις 18  Ιουνίου 2018 (Δευτέρα, ώρα 7.45 – 1.00 μ.μ.) 

 

 

 
 



Για την εγγραφή ( στη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου) χρειάζονται τα πιο κάτω: 

1. Προσωπική παρουσία του γονιού/κηδεμόνα οπωσδήποτε 

2. Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης του μαθητή (θα δίνεται στους γονείς την ημέρα εγγραφής) 

3. €8 για τις σχολικές εκδρομές 

4. Πολιτική ταυτότητα γονέως, Προσφυγική/Πολυτεκνική (2018) 

5. €40 για τον Σύνδεσμο Γονέων (€30 συνδρομή και €10 ασφάλιση ανά μαθητή). 

6. Μία φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου) για την έκδοση Μαθητικής Ταυτότητας 

7. ΄Εντυπο επιβεβαίωσης Επιλογής Μαθημάτων , 

 Σημείωση: Το Σχολείο θα αποστείλει στους γονείς  μέχρι το τέλος Μαḯου το έντυπο 
επιβεβαίωσης επιλογής μαθημάτων. Η  προσκόμιση του εντύπου με υπογραφή γονέα/ 
κηδεμόνα είναι απαραίτητη κατά τη ημέρα των εγγραφών. 

 

Δ.      ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 

       1.  Ενισχυτικά μαθήματα για Ανεξεταστέους:   

 ΄Ολοι οι  Ανεξεταστέοι μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης θα παρακολουθήσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, διάρκειας δύο εβδομάδων (από 7/6/2018- 
21/6/2018) πριν τις Ανεξετάσεις. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο σχολείο από τους 
καθηγητές των μαθητών.  (Θα τους δοθεί λεπτομερές πρόγραμμα).  

 

 Οι Ανεξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές.   
 

Σημείωση:  Οι ανεξετάσεις είναι μόνο γραπτές  
α)  για όσους αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις  κανονικές Εξετάσεις  Μαΐου-Ιουνίου 
β)  για όσους παραπέμφθηκαν λόγω ελλιπούς φοίτησης. 

 
Εξεταστικά τέλη για κάθε Μάθημα: €8,00.   
Οι ανεξεταστέοι προπληρώνουν για όλα τα Μαθήματα την πρώτη μέρα των ανεξετάσεων 
Ιουνίου, αλλιώς δεν θα τους επιτραπεί η εξέταση. 
 

2. Αποτελέσματα Ανεξετάσεων Α΄και Β΄ τάξης: 

Θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, στις 2:00 μ.μ. 
 

3. Εγγραφές: 

Οι εγγραφές των ανεξετασθέντων θα γίνουν την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018, στις  7:45 π.μ. 
 

 Η Γραμματεία εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των θερινών μηνών. 
 

 
Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 
 

Παρουσίαση μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά: 

Οι μαθητές θα παρουσιαστούν με τη στολή τους στο Σχολείο για κατανομή σε Τμήματα, για 
Οδηγίες, Πρόγραμμα, παραλαβή Βιβλίων και έναρξη μαθημάτων την Παρασκευή  7                               
Σεπτεμβρίου 2018,  στις 7.30 π.μ.  
 

 
  16 Μαΐου 2018                                 Από τη Διεύθυνση 


