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 ΛΥΚΕΙΟ  ΙΔΑΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ:  2015-2016  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄  ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 
 Οι εγγραφές των μαθητών της Β΄ τάξης θα γίνουν την Παρασκευή, 17/6/2016 μεταξύ των ωρών 7.45 – 13.00.  Οι εγγραφές των μαθητών της Γ΄ τάξης θα γίνουν την Τρίτη, 21/6/2016 μεταξύ των ωρών 7.45 – 13.00.  Την εγγραφή του μαθητή διενεργεί ένας από τους γονείς του ή ο νόμιμος κηδεμόνας του. Όταν οι γονείς ή ο κηδεμόνας απουσιάζουν, την εγγραφή του μαθητή αναλαμβάνει πρόσωπο γραπτώς εξουσιοδοτημένο από τους γονείς ή το νόμιμο κηδεμόνα (το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι ενήλικας).  Σε καμία περίπτωση δεν θα εγγράφονται μαθητές, χωρίς τη συνοδεία των κηδεμόνων τους.  Μαθητές που δεν ανήκουν στην εκπαιδευτική μας περιφέρεια ή προέρχονται από άλλα Λύκεια, δεν μπορούν να εγγραφούν χωρίς την γραπτή έγκριση του Επαρχιακού Επιθεωρητή Λευκωσίας.   Για την εγγραφή νέων μαθητών προσκομίζονται απαραίτητα:  1. Βεβαίωση έγκρισης εγγραφής.  2. Το Πιστοποιητικό Γέννησης του μαθητή/τριας. 3. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους απολυτηρίου.   Κατά την εγγραφή των μαθητών θα καταβάλλονται τα πιο κάτω ποσά.  

Εκδρομές   €8- (ποσό, το οποίο κατατίθεται στη Σχολική Εφορεία για τα έξοδα των δύο μεγάλων εκδρομών)  
Εισφορά στο Σύνδεσμο Γονέων   €35- Κατανομή εισφοράς στο Σύνδεσμο Γονέων - Ενίσχυση Ταμείου Πρόνοιας, Εκδηλώσεων,  ανάγκες Σχολείου και παιδιών  €10- - Ασφάλεια και Ταμείο αλληλεγγύης μαθητών        €12- - Εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις,  προγράμματα Λυκείου και έντυπο περιοδικό  €13- 

ΣΥΝΟΛΟ €43-  
  Σημ.:  1. Οι πολύτεκνοι (4 παιδιά και άνω) δικαιούνται €10 έκπτωση (μόνο με Προσκόμιση Ταυτότητας Πολυτέκνων).  2. Για εγγραφή δεύτερου ή περισσοτέρων παιδιών θα πληρώνεται μόνο μία συνδρομή στον Σύνδεσμο. 3. Οι μαθητές, που ανήκουν σε άπορες οικογένειες, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της εισφοράς για ενίσχυση του Ταμείου Προνοίας και των εκδρομών (€23). Της απαλλαγής αυτής δικαιούνται μόνο οι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος ή όσοι έχουν πιστοποίηση από τον Δήμο/ Κοινοτικό Συμβούλιο (απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης).   Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, θα δίνονται διάφορα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον κάθε γονιό ή κηδεμόνα.      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        20/5/2016   


