ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2020-2021

ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από σχετική απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου του Σχολείου, η
Τελετή Αποφοίτησης των τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,
29 Ιουνίου 2021, η ώρα 8.00μ.μ., στο γήπεδο του Σχολείου.
Τηρώντας τα τελευταία Υγειονομικά Πρωτόκολλα που προνοούν οι Κανονισμοί, οι τελειόφοιτοι

μαθητές/τριες μπορούν να συνοδεύονται από ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ, τα
οποία θα έχουν προκαθορισμένες θέσεις στις οποίες θα αναγράφεται το όνομα και το τμήμα
του/της μαθητή/τριας. Για αποφυγή παρεξηγήσεων, οι θέσεις καθορίζονται με βάση το τμήμα
και την αλφαβητική σειρά του/της μαθητή/τριας.
Η είσοδος στο Σχολείο θα γίνεται τόσο από το Κτήριο Α΄(Αγ. Φυλάξεως), όσο και από το
Κτήριο Β΄ (εκκλησία Απ. Πέτρου και Παύλου), όπως φαίνεται πιο κάτω, όπου και θα γίνεται
έλεγχος για τον αριθμό των ατόμων που προσέρχονται.

Στο Κτήριο Α΄ (Αγ. Φυλάξεως) θα εισέρχονται μαθητές και γονείς από:
Γ11, Γ31, Γ32, Γ33

Στο Κτήριο Β΄ (εκκλησία Απ. Πέτρου κ΄ Παύλου) θα εισέρχονται μαθητές και γονείς από:
Γ41, Γ42, Γ51, Γ61

Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ.

Στις 29 Ιουνίου 2021, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 13.00 μ.μ.,
οι τελειόφοιτοι πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο (Κτήριο Α΄) για να υπογράψουν στο Βιβλίο
Πιστοποιητικού Σπουδών, ούτως ώστε να μπορούν να παραλάβουν το Απολυτήριό τους το
βράδυ. Ο/η κάθε τελειόφοιτος/η μαθητής/μαθήτρια παρακαλείτε, όπως προσκομίσει το δικό
του/της στυλό για την υπογραφή του Βιβλίου Πιστοποιητικού Σπουδών.
Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια αδυνατεί να προσέλθει στην Τελετή για να παραλάβει τον
Φάκελό του/της λόγω σοβαρού κωλύματος, αυτός μπορεί να παραληφθεί, από τη Γραμματεία
του Σχολείου, από την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 (8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.) με την επίδειξη
ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου και υπογράφοντας πρώτα, στο Βιβλίο
Πιστοποιητικού Σπουδών.

Παρακαλούνται επίσης, οι μαθητές και μαθήτριες όπως:
1. Προσέλθουν στην Τελετή με την επίσημη στολή τους:
 Αγόρια: Γκρίζο παντελόνι ή τζιν, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα (αν
υπάρχει)
 Κορίτσια: Γκρίζο παντελόνι ή τζιν ή γκρίζα φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε
γραβάτα (αν υπάρχει)
Νοείται ότι η όλη εμφάνισή τους πρέπει να είναι επιμελημένη, κόσμια και σύμφωνη
με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχολείου (χωρίς γένια τα αγόρια χωρίς σκουλαρίκια ή/και άλλα κοσμήματα, εξεζητημένη κόμμωση κι έντονο μακιγιάζ
τα κορίτσια).
2. Παραμείνουν στη θέση τους μέχρι την λήξη της Τελετής.
3. Με τη λήξη της Τελετής, οι μαθητές/τριες συνοδευόμενοι από τον Υπεύθυνο Τμήματός
τους, θα προχωρήσουν στις αίθουσες που αναφέρονται πιο κάτω, όπου θα τους δοθεί
το Απολυτήριό τους.
Τμήμα

Αρ. Αίθουσας

Γ11

Β26

Γ31

Β35

Γ32

Β121

Γ33

Β27

Γ41

Β29

Γ42

Β122

Γ51

Β36

Γ61

Β34

Παράκληση της Διεύθυνσης είναι η συμμόρφωση ΟΛΩΝ με τα πιο πάνω, για τη δημιουργία μιας
ευχάριστης ατμόσφαιρας, ανάλογης με το πνεύμα της ξεχωριστής αυτής ημέρας και σύμφωνα
με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα (τήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού κ.ά).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

23 Ιουνίου 2021

