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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019


Οι εγγραφές των μαθητών για την Α΄Λυκείου 2018-2019 θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 02-05-2018 και
θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή, 11-05-2018. Οι γονείς των μαθητών πρέπει να προσέλθουν στη
γραμματεία της Σχολής για να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής.



Οι εγγραφές των μαθητών για τη Β΄και Γ΄Γυμνασίου 2018-2019, καθώς και τη Β΄και Γ΄Λυκείου
2018-2019 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14-05-2018 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή,
25-05-2018. Οι γονείς των μαθητών πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία της Σχολής για να
συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής.
Την Τετάρτη, 09-05-2018, 16-05-2018 και 23-05-2018
το ταμείο και η γραμματεία της Σχολής θα λειτουργήσουν μέχρι της 17.00 προς διευκόλυνση των γονέων
που επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή των παιδιών για την επόμενη σχολική χρονιά.



Δευτέρα, 16-04-2018:
 Επάνοδος από τις διακοπές του Πάσχα.
 Έναρξη μαθημάτων προσομοίωσης για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου.



Τετάρτη, 18-04-2018:
Επίσκεψη των μαθητών του τμήματος Α2΄ Γυμνασίου στον αρχαιολογικό χώρο Πειραιά «Αστικές Πύλες»
όπου οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «΄Υδωρ αείρροον».



Πέμπτη 19 έως Σάββατο 21 /04/2018:

Αναχώρηση μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για τριήμερη εκδρομή στην περιοχή Λίμνη ΠλαστήραΚαρδίτσα- Τρίκαλα.

Αναχώρηση μαθητών της Α΄ Λυκείου για τριήμερη εκδρομή στη περιοχή του Γυθείου και της Β΄
Λυκείου στη περιοχή του Πηλίου – Βόλου.



Παρασκευή, 20 έως Σάββατο 21/04/2018:

Αναχώρηση μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για διήμερη εκδρομή στην κατασκήνωση «Ranch» στο
Σοφικό Κορινθίας.

Αναχώρηση μαθητών της Β΄ Γυμνασίου για διήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα.



Δευτέρα, 23-04-2018:
΄Εναρξη της Β΄περιόδου εγγραφών για την Α΄ Γυμνασίου 2018-2019 που θα διαρκέσει μέχρι 27-04-2018.
Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες, γι΄αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Τρίτη, 24-04-2018:
Συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου (ομάδα cheerleading, ομάδα Παραδοσιακών χορών, μεικτές ομάδες
καλαθοσφαίρισης 3Χ3) στις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες «Πειραιαθλητισμός» 2017-2018 της
Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά από τις 9.00 – 13.00.



Tετάρτη, 25-4-2018:

Το απόγευμα οι καθηγητές της Σχολής θα είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των
μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου, προκειμένου να τους ενημερώσουν για την πρόοδο και
την επίδοση των παιδιών τους.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

Η κ. Π. Μαστραχά, υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Στήριξης, θα είναι στη διάθεση
όσων γονέων θα επιθυμούσαν να τη συναντήσουν.
Το ταμείο της Σχολής θα είναι ανοικτό για την εξυπηρέτησή σας.


Πέμπτη, 26-04-2018:
Επίσκεψη των μαθητών του τμήματος Α3΄ Γυμνασίου στον αρχαιολογικό χώρο Πειραιά «Αστικές Πύλες»
όπου οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «΄Υδωρ αείρροον».



Παρασκευή, 27 και Σάββατο 28-04-2018:
Συμμετοχή ομάδας μαθητών του Γυμνασίου στον Διαγωνισμό Ορθογραφίας Ελληνογαλλικών Σχολείων
«Spelling Bee» στο Κολέγιο «Δελασάλ» Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

