ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

Θέμα: Λήξη μαθημάτων και ανεξετάσεις σχολικής χρονιάς 2016-2017, εγγραφές
μαθητών και έναρξη μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2017-2018
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Διακοπή μαθημάτων και προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές
Τα μαθήματα για την Γ΄ τάξη Λυκείων και Τεχνικών Σχολών διακόπτονται στις 10/5/2017 και για τις Α΄
και Β΄ τάξεις (Λυκείων και Τεχνικών Σχολών) στις 12/5/2017. Η εξεταστική περίοδος των Λυκείων και
Τεχνικών Σχολών (Α΄ και Β΄ τάξη) διαρκεί από τις 17/5/2017 έως 6/6/2017. Η εξεταστική περίοδος των
Παγκυπρίων Εξετάσεων διαρκεί από 16/5/2017 μέχρι 10/6/2017.
2. Βαθμολογίες Β΄ τετραμήνου σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές
Η βαθμολογία B΄ τετραμήνου όλων των μαθημάτων, εξεταζόμενων και μη, θα πρέπει να ανακοινωθεί,
προφορικά στον κάθε μαθητή προσωπικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό, πέντε (5) ημέρες πριν από
τη διακοπή των μαθημάτων.
3. Εξετάσεις «Μετάταξης»
Αναφορικά με τις εξετάσεις «Μετάταξης» πληροφορείστε ότι στις περιπτώσεις που μαθητής επιθυμεί
να:
1. ακολουθήσει κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου άλλη από αυτή στην οποία τον οδηγεί η ΟΜΠ που
παρακολούθησε στην Α΄ Λυκείου,
2. αλλάξει κατεύθυνση από την Β΄ Λυκείου στη Γ΄ Λυκείου,
3. επιλέξει μάθημα επιλογής στην Γ΄ Λυκείου (της κατεύθυνσής του) διαφορετικό από εκείνο που
παρακολούθησε στη Β΄ τάξη,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του ενδιαφερομένου σε εξετάσεις «Μετάταξης».
Σχετικά με τις εξετάσεις «Μετάταξης» θα ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Για τη σχολική χρονιά 2016-2017, οι εξετάσεις «Μετάταξης» για την Α΄ και Β΄ Λυκείου θα
διενεργηθούν από τις 2/5/2017 μέχρι τις 6/6/2017.
2. Οι εξετάσεις «Μετάταξης» διοργανώνονται και διεξάγονται από το Λύκειο στο οποίο φοιτά ο
μαθητής.
3. Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εν λόγω εξετάσεις έχουν το δικαίωμα, αν το
επιθυμούν, να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τον Διευθυντή του Σχολείου τους μέχρι τις 31/3/2017.
4. Στις εξετάσεις μπορούν να παρακάθονται και ανεξεταστέοι μαθητές.

5. Επιτυχία στις εξετάσεις «Μετάταξης» θεωρείται, όταν ο μαθητής εξασφαλίσει βαθμολογία
τουλάχιστον 10 /20.
6. Η επιτυχία στις εξετάσεις «Μετάταξης» ικανοποιεί το όποιο αίτημα του μαθητή νοουμένου ότι αυτός
προάγεται στην επόμενη τάξη.
7. Νοείται ότι αν η σχολική μονάδα του εν λόγω μαθητή αδυνατεί να του προσφέρει τη νέα του επιλογή
τότε ο μαθητής μπορεί να αλλάξει λύκειο φοίτησης.
Επισυνάπτονται πρόσθετες πληροφορίες ως παράρτημα Δ.
4. Υποστηρικτική Διδασκαλία
Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των προαγωγικών εξετάσεων θα γίνει στις 8/6/2017, τόσο για τα
Γυμνάσια όσο και τα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.
Οι μαθητές οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα καθώς και εκείνοι που δεν
παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις λόγω μη πλήρους φοίτησης θα παρακολουθήσουν ενισχυτικά
μαθήματα. Τα μαθήματα θα οργανωθούν από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και η χρονική
τους διάρκεια θα είναι από τις 9/6/2017 έως τις 21/6/2017.
5. Ανεξετάσεις
Οι ανεξετάσεις για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και
Εσπερινών Σχολείων θα διενεργηθούν από τις 22/6/2017 έως 27/6/2017. Στις 28/6/2017 θα γίνει η
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και στις 29/6/2017 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές.
Οι ανεξετάσεις για τη Γ΄ τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών θα διενεργηθούν από την 1-6/9/2017.
6. Εγγραφές μαθητών
6.1 Οι εγγραφές στο Λύκειο και στις Τεχνικές Σχολές (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση) θα γίνουν
για την Α΄ τάξη στις 19 και 20 Ιουνίου, για τη Β΄ τάξη στις 15 Ιουνίου και για την Γ΄ τάξη στις 16 Ιουνίου
2017.
6.2 Οι εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών και των μαθητών που θα παρακαθίσουν σε κατατακτήριες
εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 29/6/2017, μετά τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων.
7. Παρουσίαση μαθητών στα σχολεία-έναρξη μαθημάτων σχoλικής χρονιάς 2017-2018
Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στα Σχολεία την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017, για κατανομή τους σε
τμήματα, λήψη άλλων πληροφοριών και οδηγιών (ωρολόγιο πρόγραμμα, χορήγηση διδακτικών
βιβλίων). Στη συνέχεια, θα γίνει και η έναρξη των μαθημάτων.

