ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σχολική Χρονιά: 2021 - 2022

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφές μαθητών/τριών για τη σχολική χρονιά 2022 - 2023
Σύμφωνα με οδηγία του ΥΠΠΑΝ, οι εγγραφές των μαθητών/τριών για την Α΄
Λυκείου θα γίνουν ηλεκτρονικά καθώς και η πληρωμή των (8) οκτώ ευρώ στη
Σχολική Εφορεία για τις εκδρομές, από τις 21 – 23 Ιουνίου 2022. Για οδηγίες και
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική εγκύκλιο που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
✓ Αν δυσκολευτείτε να κάνετε την ηλεκτρονική εγγραφή, μπορείτε να
προσέλθετε στο Σχολείο μας τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 από τις 7:45 π.μ.
μέχρι τις 1:00 μ.μ.
✓ Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε:
o
o
o
o
o
o

Φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας
Το Απολυτήριο Γυμνασίου ή Βεβαίωση Απόλυσης από το Γυμνάσιο
Ταυτότητα Πολυτέκνων ανανεωμένη για το 2022 ή βεβαίωση κοινοτάρχη
Προσφυγική ταυτότητα (για τους εκτοπισμένους)
Βεβαίωση για όσους είναι λήπτες επιδόματος Γραφείου Ευημερίας ή Ε.Ε.Ε.
Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο του μαθητή/της μαθήτριας που θα σας
δοθεί από το Γυμνάσιο αποφοίτησης του παιδιού σας.

✓ Κατά τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας θα πρέπει να επιβεβαιώσετε
την Ομάδα Προσανατολισμού που επέλεξε.
✓ Είναι απόλυτη ανάγκη όλοι οι μαθητές/τριες να κάνουν την εγγραφή τους
μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες.
✓ Για όλες τις περιπτώσεις εγγραφής μαθητών/τριών είναι απαραίτητη η
παρουσία του γονιού ή του κηδεμόνα.
Σημείωση: Τη μέρα της εγγραφής καταβάλλονται τα πιο κάτω ποσά:


Δικαίωμα συμμετοχής στις (2) δύο υποχρεωτικές εκδρομές (αν δεν έχει
γίνει ηλεκτρονικά η πληρωμή)
€ 8,00

Με ευθύνη του Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων εισπράττονται τα ακόλουθα
ποσά:





Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων
Ασφάλεια μαθητών για όλη τη σχολική χρονιά
Περιοδικό
Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις
(Χριστούγεννα και Πάσχα)

10,00
12,00
10,00
10,00
ΣΥΝΟΛΟ
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€ 42,00

Οι γονείς που έχουν δεύτερο/τρίτο παιδί που φοιτά στο σχολείο μας δε θα
πληρώσουν Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων (€ 10,00) για το δεύτερο και τρίτο
παιδί.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
7 Ιουνίου 2022
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