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∆ιευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Θέµα: Λήξη µαθηµάτων, εγγραφές µαθητών
σχολικής χρονιάς 2008-2009,
ανεξετάσεις και έναρξη µαθηµάτων της σχολικής χρονιάς 2009-2010

Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:
1. ∆ιακοπή µαθηµάτων
Τα µαθήµατα διακόπτονται για όλες τις τάξεις των Λυκείων και Τεχνικών
Σχολών στις 20/5/2009, ενώ για τις τάξεις του Γυµνασιακού Κύκλου στις
2/6/2009.
2. Εγγραφές µαθητών
2.1 Οι εγγραφές στο Γυµνάσιο θα γίνουν για την Α΄ τάξη στις 22 και 23
Ιουνίου, για τη Β΄ στις 24 Ιουνίου και για τη Γ΄ στις 25 Ιουνίου 2009.
2.2 Οι εγγραφές στο Λύκειο καθώς και στις Τεχνικές Σχολές (Θεωρητική και
Πρακτική Κατεύθυνση) θα γίνουν για τη Β΄ τάξη στις 22 Ιουνίου, για τη Γ΄
στις 23 και για την Α΄ στις 24 και 25 Ιουνίου 2009.
2.3 Θα είναι επίσης υπόχρεοι να κάµουν προεγγραφή και οι ανεξεταστέοι της
Γ΄ Γυµνασίου που, νοουµένου ότι θα επιτύχουν στις ανεξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, επιθυµούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους είτε στα Λύκεια
είτε στις Τεχνικές Σχολές.
Η προεγγραφή αυτή θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2009 και θα έχει
σκοπό να διευκολύνει τον έγκαιρο προγραµµατισµό των αναγκών της
εκπαίδευσης. Οι µαθητές διατηρούν το δικαίωµα µετεγγραφής, σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Η προεγγραφή που θα είναι ανεπίσηµη, θα γίνεται σε ειδικό κατάλογο,
στον οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του ανεξεταστέου µαθητή, το όνοµα
του Γυµνασίου όπου φοιτά και η ηµεροµηνία γεννήσεώς του. Για την
Τεχνική Εκπαίδευση να αναφέρεται ο κλάδος και η κατεύθυνση στην

οποία επιθυµεί να εγγραφεί, αν πετύχει στις ανεξετάσεις του Σεπτεµβρίου.
∆ίπλα απ’ όλα αυτά τα στοιχεία, θα καλείται ο γονιός ή ο κηδεµόνας να
υπογράψει, όπως εξάλλου συµβαίνει και µε τις κανονικές εγγραφές. Ο
πιο πάνω ειδικός κατάλογος δεν αποτελεί επίσηµο έγγραφο του σχολείου
και καταστρέφεται µετά τις εγγραφές του Σεπτεµβρίου. Ο ανεξεταστέος
µαθητής που προβαίνει σε προεγγραφή εξακολουθεί να ανήκει στο
Γυµνάσιο, απ’ όπου προέρχεται, και η προεγγραφή δεν τον καθιστά
µαθητή του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής. Παρακαλείστε επίσης να
ενηµερώσετε τους γονείς και µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου, µέσω των
Συµβούλων καθηγητών, για την πιο πάνω διευθέτηση.
2.4 Αναµένεται ότι οι εγγραφές όλων των µαθητών θα συµπληρωθούν κατά
τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες, ώστε να γίνουν ακριβείς υπολογισµοί
για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων.
3. Υποβολή αναγκών για τη σχολική χρονιά 2009-2010
Οι τελικές ανάγκες των Γυµνασίων, Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών να
υποβληθούν στους αντίστοιχους οικείους ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης µέχρι
την 30η Ιουνίου.
4. Ανεξετάσεις και κατατακτήριες εξετάσεις
΄Ολες οι ανεξετάσεις και κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνουν από τη 1η µέχρι
τις 8 Σεπτεµβρίου 2009, σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα καταρτίσετε και θα
ανακοινώσετε πριν από τη λήξη των εργασιών της σχολικής χρονιάς 20082009. Κέντρα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για τα Λύκεια και
τα Γυµνάσια κατά πόλη θα είναι τα εξής:
Λευκωσία-Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α και Γυµνάσιο Έγκωµης
Λεµεσός-Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου και Λανίτειο Γυµνάσιο
Λάρνακα-Λύκειο Μακαρίου Γ΄ και Γυµνάσιο ∆ροσιάς
Πάφος –Λύκειο Μακαρίου και Γυµνάσιο Αγίου Θεοδώρου
Αµµόχωστος-Λύκειο Παραλιµνίου και Γυµνάσιο Παραλιµνίου
Κέντρα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για τους µαθητές των
Τεχνικών Σχολών θα είναι όλες οι Τεχνικές Σχολές.
5. Εγγραφές ανεξεταστέων και άλλων µαθητών
Οι εγγραφές ανεξεταστέων και άλλων µαθητών θα γίνουν στις 9
Σεπτεµβρίου 2009.
Οι ανεξεταστέοι µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου που έκαµαν προεγγραφή,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου 2.3 πιο πάνω, αν προαχθούν,
θα εγγραφούν κανονικά στην Α΄ τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής. Σε
αντίθετη περίπτωση, παραµένουν στο Γυµνάσιο, όπου, εξάλλου, νοµικά
εξακολουθούν να φοιτούν, ως µη απολυθέντες.
6. Παρουσίαση µαθητών στα σχολεία-έναρξη µαθηµάτων
Οι µαθητές θα παρουσιαστούν στα σχολεία τη Πέµπτη 10 Σεπτεµβρίου
2009 για κατανοµή τους σε τµήµατα, λήψη άλλων πληροφοριών και

οδηγιών (ωρολόγιο πρόγραµµα, χορήγηση διδακτικών βιβλίων).
συνέχεια, θα γίνει και η έναρξη των µαθηµάτων.
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7. Σεµινάρια για τους καθηγητές
Τα σεµινάρια για τους καθηγητές θα γίνουν από τους οικείους επιθεωρητές
από την 1 µέχρι τις 9 Σεπτεµβρίου 2009. Σχετικό πρόγραµµα θα αποσταλεί
αργότερα.

8. Γενικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις
Το διάστηµα µεταξύ 1-10 Σεπτεµβρίου πρέπει να είναι περίοδος εντατικής
εργασίας και προγραµµατισµού. Αυτό αποτελεί ευθύνη της ∆ιεύθυνσης
του σχολείου. Καταρτίζεται πρόγραµµα δραστηριοτήτων κατά την περίοδο
1-10 Σεπτεµβρίου, στο οποίο περιλαµβάνονται:
(α) ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα σχετικά µε το
αναλυτικό πρόγραµµα,
(β)
προετοιµασία και προγραµµατισµός των εργασιών διαφόρων
επιτροπών, δράσεων, κ.λπ.,
(γ) έλεγχος του εξοπλισµού και των υλικών των εργαστηρίων,
(δ) άσκηση στη χρήση των διδακτικών και εποπτικών µέσων που διαθέτει
το σχολείο
(προβολείς, επιδιασκόπια, µαγνητόφωνα, πολυµέσα,
διαδίκτυο, κ.λπ.),
(στ) ό,τι άλλο το σχολείο θεωρεί αναγκαίο.
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