Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
Γρηγόρη Αυξεντίου
2720 Ακάκι
Αρ. Τηλ.: 22821444, Αρ. Φαξ: 22823862
e-mail: gym-akaki-lef@schools.ac.cy

16 Ιουνίου 2020
Προς Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών
Στ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες
Με την επιστολή αυτή επιθυμώ να θέσω υπόψη σας τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες
που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες που θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη του Περιφερειακού
Γυμνασίου Ακακίου κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021:
1. Εγγραφές στην Α΄ Γυμνασίου:
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά περί τα τέλη Ιουνίου. Για την
εγγραφή θα καταβάλλονται τα πιο κάτω τέλη:
Κάλυψη των μεταφορικών εξόδων των μαθητών/τριών για τις εκδρομές
Σχολικές Δραστηριότητες
Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή λίστα
Έκδοση Περιοδικού
Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων (κάθε οικογένεια)
Ασφάλεια έναντι ατυχημάτων (προαιρετική)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8
8
6
3
20
11
€56

Την εγγραφή του/της μαθητή/τριας διενεργεί απαραίτητα ένας από τους γονείς
του/της ή ο νόμιμος κηδεμόνας του/της. Σύμφωνα με τη νομοθεσία φυσικός
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του/της. Κανένας
άλλος δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εκτός αν οριστεί από τους γονείς με γραπτή
δήλωσή τους στον Διευθυντή του Γυμνασίου.
Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγραφή, την καταβολή των τελών και την υποβολή
των απαραίτητων εγγράφων θα δοθούν σε σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του Σχολείου: http://gym-akaki-lef.schools.ac.cy
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Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς/κηδεμόνες στο σχολείο:
1.
2.
3.

Ατομικό Δελτίο μαθητή/τριας
Απολυτήριο Δημοτικού (αντίγραφο)
Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Γέννησης του/της
μαθητή/τριας (το αντίγραφο θα παραμείνει στο σχολείο)
4. Το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (Ταυτότητα
αλλοδαπού/αλλοδαπής ή διαβατήριο για πολίτες τρίτων χωρών) και
φωτοαντίγραφο (και των δύο όψεων της ταυτότητας)
5. Προσφυγική ταυτότητα (για παιδιά εκτοπισθέντων)
6. Ταυτότητα πολύτεκνης οικογένειας σε περίπτωση πολυτέκνων, ανανεωμένη
για το 2019
7. Ταυτότητα μέλους της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας,
Π.Ο.Π.Ο. ανανεωμένη για το 2019
8. Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες (με στολή) σε μέγεθος διαβατηρίου (στο πίσω
μέρος να αναγράφεται το όνομα του/της μαθητή/τριας και το χωριό του/της).
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα αποφασίσουν να
παρακαθίσουν σε εξετάσεις ECDL θα πρέπει για τους σκοπούς της εξέτασης
να προσκομίσουν μια επιπρόσθετη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
9. Υπεύθυνη δήλωση για την αποστολή μηνυμάτων (sms)
10. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης προσωπικών στοιχείων μαθητών/τριών
11. Έντυπο συγκατάθεσης για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού
12. Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο Ατομικό Δελτίο.
2. Στολή μαθητών/τριών: Αποστέλλεται σχετικό φυλλάδιο μέσω των Διευθύνσεων
των Δημοτικών Σχολείων
Ο Διευθυντής

Γιώργος Γαβριήλ
ΓΓ/ΙΓ
Επιστολές/Εγγραφές μαθητών/ριών Δημοτικών στο Γυμνάσιο – Ιούνιος 2020

