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25 Ιανουαρίου 2021 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

            ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

 

Αγαπητοί/ες μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, καθώς και στην 

εφαρμογή Τeams στις ανακοινώσεις (Post)  της ομάδας             «Γ΄ ΤΑΞΗ 2020-21 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»,  τα πιο κάτω:  

• Ενημερωτική Επιστολή του ΥΠΠΑΝ προς τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών της          

Γ΄ Τάξης με θέμα τη Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου μετά τη Γ’ Γυμνασίου. 

• Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου μετά τη Γ’ Γυμνασίου. 

• Τηλέφωνα επικοινωνίας Τεχνικών Σχολών. 

• Πληροφορίες για τα Μουσικά Σχολεία. 

• Ενημερωτικό υλικό για τα Οικονομικά Μαθήματα στο Λύκειο. 

• Παρουσιάσεις για το Λύκειο: 

α) Παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε προς τους γονείς από τους καθηγητές ΣΕΑ του 

σχολείου μας 

β) Αντίστοιχη παρουσίαση για το Λύκειο η οποία στάλθηκε από το ΥΠΠΑΝ 

 

(Περαιτέρω πληροφορίες για τα μαθήματα που προσφέρονται στο Λύκειο, Ομάδες 

Μαθημάτων Προσανατολισμού Α’ τάξης, Κατευθύνσεις Β’  και Γ’ Λυκείου, Μουσικό και 

Αθλητικό Λύκειο,  καθώς επίσης και λεπτομέρειες για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 

Λυκείου, μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο που δόθηκε στους μαθητές, 

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ». Όσον αφορά στα Πλαίσια Πρόσβασης 

2021, μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο βιβλιαράκι «Πλαίσια Πρόσβασης 

στη Δημόσια  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδος 2021»  που δόθηκε στους 

μαθητές.) 
 

• Παρουσίαση της διαδικτυακής διάλεξης που πραγματοποιήθηκε  για την Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση, προς όλους τους μαθητές της Γ΄ Τάξης  στις 14/01/2021 

και  προς τους γονείς/κηδεμόνες στις 20/1/2021. 

• Πληροφορίες για την Ημερίδα Πληροφορικής που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 

20 Φεβρουαρίου 2021. 
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        ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

1. Η σελίδα 1  θα συμπληρωθεί με βάση τα δεδομένα της φετινής σχολικής χρονιάς 2020-

2021. 

2. Σημείο VIII.(α)/σελ.1: Σύμφωνα με τη Σχολική Εφορία το Λύκειο φοίτησης για τους 

μαθητές μας τη σχολική χρονιά 2021-2022 είναι το Λύκειο Ιδαλίου.  

3. Σημείο VIII.(β)/σελ.1: Το σημείο αυτό θα το συμπληρώσουν μόνο όσοι μαθητές 

ενδιαφέρονται για φοίτηση στις Τεχνικές Σχολές.  Στο βιβλίο, που δόθηκε στους 

μαθητές, «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» μπορούν να δουν σε ποια 

Τεχνική Σχολή προσφέρεται η ειδικότητα που τους ενδιαφέρει.  

4. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για φοίτηση στο Λύκειο θα συμπληρώσουν τις     

σελίδες 1 και 2 και ακολούθως θα προχωρήσουν για υπογραφή στη σελίδα 6. 

5. Όσοι μαθητές προτίθενται να φοιτήσουν σε Τεχνική Σχολή, πρέπει να 

συμπληρώσουν παράλληλα και την προτίμησή τους για ΟΜΠ στο Λύκειο         

(σελ. 1 και 2), επειδή με βάση την μοριοδότηση που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, 

θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα εξασφαλίσουν θέση ή όχι στις Τεχνικές Σχολές. 

6. Στις ειδικότητες του Κλάδου Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας στην 

Θεωρητική Κατεύθυνση, Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας (σελ.4) και του Κλάδου 

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων στην Πρακτική Κατεύθυνση, 

Μάγειροι-Τραπεζοκόμοι (σελ.5), οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν μια ξένη γλώσσα 

που θέλουν να διδαχθούν. 

7. Οι Κλάδοι Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Οινοποιίας και Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας της 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης στη σελ.4 και ο Κλάδος Γεωπονίας στην Πρακτική 

Κατεύθυνση στη σελ.5 δεν λειτουργούν σε Τεχνικές Σχολές στην επαρχία Λευκωσίας. 

8. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται για φοίτηση στο Αθλητικό και Μουσικό Λύκειο θα 

πρέπει να συμπληρώσουν και την ΟΜΠ που τους ενδιαφέρει στη σελ.2.  Θα πρέπει 

επίσης να συμπληρώσουν και ξεχωριστές αιτήσεις για τα δύο αυτά σχολεία. 

 

Οι Δηλώσεις Προτίμησης Τύπου Σχολείου μετά τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου πρέπει να 

παραδοθούν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 22/2/2021. Έγκυρες Δηλώσεις θεωρούνται 

μόνο όσες έχουν  συμπληρωθεί και υπογραφεί  από τον/την μαθητή/τρια και τον 

γονέα/κηδεμόνα.   
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Τη Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου μετά τη Γ’ Γυμνασίου μπορείτε να την 

εκτυπώσετε, είτε από την Ιστοσελίδα του Σχολείου, είτε από το Teams, από εκεί δηλαδή που 

έχουν αναρτηθεί. 

Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν στο σπίτι ή/και κάπου αλλού 

τη Δήλωση, προτρέπονται να αποτείνονται στη Γραμματεία του Σχολείου για να τους την 

προμηθεύσει. 

Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε τη σχετική Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου 

μετά τη Γ’ Γυμνασίου και εφόσον οι μαθητές επιστρέψουν στο σχολείο, θα μπορούν οι ίδιοι 

να την παραδώσουν στους Καθηγητές ΣΕΑ  του Σχολείου μας.   

Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή της Δήλωσης στο Σχολείο μπορεί να γίνει με τους εξής 

τρόπους:  

• Η Δήλωση υπογεγραμμένη να τοποθετείται σε κουτί που θα υπάρχει στην είσοδο 

του σχολείου. 

• Η Δήλωση υπογεγραμμένη, σε μορφή  εικόνας ή pdf, να αποστέλλεται στο email  του 

σχολείου (gym-ag-varvara-lef@schools.ac.cy) 

• Η Δήλωση υπογεγραμμένη να αποστέλλεται στο τηλεομοιότυπο του Σχολείου στον 

αριθμό (fax) 22523711. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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