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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ 

 

Α. Υπογραφή στο Βιβλίο Πιστοποιητικού Σπουδών 

Οι τελειόφοιτοι, θα πρέπει να υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικού Σπουδών στο Γυμνάσιο Λινόπετρας, 

την Τρίτη 15/6/2021,  τα τμήματα Γ1-Γ4 από τις 8:30-10:00 π.μ. και τα τμήματα Γ5-Γ8 από τις            

10:00-11:30π.μ.   

Λόγω της πανδημίας και των οδηγιών που έχουν δοθεί από το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει το κάθε παιδί (στις 

15/6/21) να δηλώσει μέχρι 2 άτομα, τα οποία θα παραστούν στην τελετή αποφοίτησης. Σημειώνεται, ότι οι 

παρευρισκόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν RAPID TEST ή PCR ή κάρτα εμβολιασμού, σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας. 

 
 

Β. Τελετή Αποφοίτησης 2020-2021 

Η Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως του Σχολείου, την Τετάρτη 

23 Ιουνίου 2021, για τα τμήματα Γ1-Γ4 από τις 9:00-10:30 π.μ. και για τα τμήματα Γ5-Γ8 από 

τις 11:00-12:30 π.μ. Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος επιθυμούν όπως όλοι οι τελειόφοιτοι 

παρευρεθούν στην Τελετή Αποφοίτησης. Ως εκ τούτου τους καλούν να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες: 

 

1. Να προσέλθουν εγκαίρως στο Σχολείο και να καταλάβουν τις θέσεις που θα τους υποδείξουν. 
 

2. Να φορούν την επίσημη στολή τους: 

     Μαθητές: Άσπρο πουκάμισο και γραβάτα  – γκρίζο παντελόνι – μαύρα κλειστά παπούτσια. 

     Μαθήτριες: Άσπρο πουκάμισο και γραβάτα – μπλε φούστα - μαύρα κλειστά παπούτσια. 
 

3. Να έχουν κόσμια εμφάνιση. 

Μαθητές: Να μην έχουν μακριά ή βαμμένα μαλλιά, να αποφύγουν εξεζητημένα κουρέματα ή κομμώσεις, 

να είναι ξυρισμένοι και να μη φορούν σκουλαρίκια. 

Μαθήτριες: Να αποφύγουν το βάψιμο νυχιών ή μαλλιών, τις εξεζητημένες κομμώσεις, το μακιγιάζ και τη 

χρήση κοσμημάτων. 
 

4. Να καθίσουν κατά τμήμα, με αλφαβητική σειρά με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια τους, στον 

καθορισμένο για αυτούς χώρο. 
 

5. Χωρίς να δημιουργήσουν αταξία, να σταθούν και να παραμείνουν όρθιοι κατά τη διάρκεια της 

προσφώνησης του Διευθυντή προς αυτούς. 
 

6. Αφού πάρουν το Απολυτήριό τους, να επιστρέψουν ήσυχα και χωρίς καθυστέρηση στη θέση τους, για 

να συνεχιστεί το Πρόγραμμα.  
 

7. Η όλη συμπεριφορά και παρουσία του καθενός/της καθεμιάς αναμένεται να είναι τέτοιες που να τιμούν 

τον εαυτό τους, τους γονείς τους και το Σχολείο τους. 

 

 


