
ΛΑΝΙΤΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                                      ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 
         

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 
Η Τελετή Αποφοίτησης θα γίνει στο Άτριο του Σχολείου μας  την Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021. 
Οι τελειόφοιτοι πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο, τις προκαθορισμένες ώρες από τις 
προκαθορισμένες εισόδους : 
 
ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Γ1, Γ2 6:10 – 6:25μ.μ 

Γ3, Γ4 6:25 – 6:40μ.μ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΟΤΙΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Γ5, Γ6 6:10 – 6:25μ.μ 

Γ7, Γ8 6:25 – 6:40μ.μ 

 
Η Τελετή θα αρχίσει στις 7.00 μ.μ. 

 
Το πρωί της ίδιας ημέρας όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο 
για να υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών από τις 8.30π.μ. μέχρι τις 
1.00μ.μ..  
 
Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λανιτείου Γυμνασίου επιθυμούν  όπως όλοι 
οι τελειόφοιτοι πάρουν το Απολυτήριό τους κατά την Τελετή Αποφοίτησης,  γι’  αυτό τους 
παρακαλούν να συμμορφωθούν με τις πιο κάτω οδηγίες: 

  

    Να φορούν προστατευτική μάσκα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 
 

    Να φορούν τη στολή τους :  
     Μαθητές: Άσπρο πουκάμισο – μπλε γραβάτα  – γκρίζο παντελόνι – μαύρα παπούτσια 
     Μαθήτριες: Άσπρο πουκάμισο – μπλε γραβάτα  – γκρίζα φούστα – μαύρα παπούτσια 
 

    Να  έχουν κόσμια εμφάνιση.  
      Οι μαθητές να μην έχουν μακριά μαλλιά, να είναι ξυρισμένοι και να μη φορούν  
      σκουλαρίκια.  
      Οι μαθήτριες να αποφύγουν τη χρήση κοσμημάτων,  την εξεζητημένη κόμμωση και  
      χωρίς μακιγιάζ και βαμμένα μαλλιά. 

    

    Οι μαθητές με την είσοδό τους στο σχολείο προχωρούν προς το Άτριο και κάθονται στις 
συγκεκριμένες θέσεις με τη βοήθεια του Υπεύθυνου του Τμήματος τους. (Οι θέσεις είναι 
κατ’ αλφαβητική σειρά και το όνομα είναι επικολλημένο στα καθίσματα). 
Οι μαθητές κάθονται και δεν μετακινούνται λόγω του Υγειονομικού πρωτοκόλλου. 
Παραμένουν στις θέσεις τους και ακολουθούν τις οδηγίες από τους Υπεύθυνους  
Τμήματος και τους επιβλέποντες.  

 

     Να είναι όρθιοι κατά τη διάρκεια της προσφώνησης της Διευθύντριας προς αυτούς. 
 
 Την ώρα της επίδοσης των Απολυτηρίων (συγχαρητηρίων), οι μαθητές/τριες του κάθε 

τμήματος θα σηκώνονται με αλφαβητική σειρά και όταν ακούγεται το όνομά τους, θα 
προσέρχονται, όπως θα τους υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή τους.  Αφού 
δεχθούν  τα συγχαρητήρια της Διευθύντριας, θα επιστρέφουν ξανά στη θέση τους. Τα 
Απολυτήρια θα επιδώσουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων στο τέλος της 



τελετής. Θα παραμείνουν καθήμενοι στις θέσεις τους και θα τους τα παραδώσει ο/η 
Υπεύθυνος/η Τμήματος. 

 

     Η Τελετή Αποφοίτησης οριοθετεί το τέλος της μαθητικής ζωής στο Γυμνάσιο και        
      αποτελεί μια στιγμή χαράς για τους τελειόφοιτους και τις οικογένειές τους.   
      Παρακαλούμε πολύ όπως βοηθήσετε,  ώστε η Τελετή να πραγματοποιηθεί σε  
      ατμόσφαιρα ευπρέπειας όπως αρμόζει στο Σχολείο μας. 
 

     Κανένας δεν αποχωρεί πριν το τέλος της Τελετής. 
 

      Η αποχώρηση από τον χώρο του σχολείου θα γίνει τμηματικά για να μην υπάρξει 
συγχρωτισμός και συνωστισμός ακολουθώντας το Υγειονομικό Πρωτόκολλο (Κρατάμε 
αποστάσεις και φοράμε την προστατευτική μας μάσκα). 

 
Η έξοδος θα γίνει από τις προκαθορισμένες Εισόδους / Εξόδους . 

              
             
       Ιούνιος 2021                                                               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


