
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020  
 

ΒΡΑΒΕΙΑ  2019 – 2020  
 

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού κατά την 6η συνεδρία του, 
ημερομηνίας 14/11/2019, ενέκρινε για τη σχολική χρονιά 2019-2020 τα πιο κάτω βραβεία 
για τους/τις τελειόφοιτους μαθητές/τριες: 
 

1. Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας απονέμει αναμνηστική 
πλακέτα στους/στις πρωτεύσαντες/-ασες Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης. 

 
2. Βραβεία Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Επαρχίας Λάρνακας €100, στον/στην 

τελειόφοιτο/η με την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία και στα 3 χρόνια φοίτησης. 
 

3. Βραβείο Οικογένειας Πετράκη Κυπριανού €120 και πλακέτες στους πρωτεύσαντες/-
ασες τελειόφοιτους/-ες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στα 4 
εξεταζόμενα μαθήματα και στα Θρησκευτικά και στα 3 χρόνια φοίτησης. 

 
4. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου €100 στον/στην πρωτεύσαντα/ασα τελειόφοιτο/-η 

που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα 
(τετράμηνα και τελικές εξετάσεις). 
 

5. Βραβείο €150 του Αθλητικού σωματείου «Ζήνων» στον/στην τελειόφοιτο/-η 
μαθητή/τρια που κατέλαβε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε Παγκύπριους, 
Πανελλήνιους ή Παγκόσμιους αγώνες, ή σε ομάδα που κατέλαβε αντίστοιχες θέσεις 
σε ομαδικά αθλήματα ή  σε τελειόφοιτο/-η μαθητή/τρια που συμμετέχει σε Εθνική 
Ομάδα και σε επίσημους αγώνες των Ομοσπονδιών τους (αθλημάτων που ορίζει το 
ΥΠΠΑΝ). 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος για τις πιο πάνω κατηγορίες, το βραβείο 
απονέμεται σε αθλητή/τρια που κατέλαβε πρώτη θέση σε Επαρχιακούς Αγώνες. 
 

6. Βραβείο €50 της Μεταφορικής Εταιρείας «Γιαννάκη Λουκά» στον/στην 
τελειόφοιτο/-η μαθητή/τρια που κατέλαβε την υψηλότερη θέση κατάταξης σε 
Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας. 
 

7. Βραβείο €100 του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων για τον/την τελειόφοιτο/-η 
μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο Πρόγραμμα ΔΔΚ 
(Δημιουργικότητα, Δράση, Κοινωνική Προσφορά). 

 
8. Βραβείο Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.  Αντίτυπο της εικόνας της Παναγίας της 

Παραμυθίας, στον/στην Πρωτεύσαντα/-ασα τελειόφοιτο/-η που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθμολογία στα τετράμηνα και στις τελικές εξετάσεις και στα τρία 
χρόνια της φοίτησής του/της. 

 
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας:  Τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου 
μας, την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Επαρχίας Λάρνακας, την Οικογένεια Πετράκη 
Κυπριανού, το Αθλητικό Σωματείο «Ζήνων», την Μεταφορική Εταιρεία «Γιαννάκη Λουκά», 
τη Μονή Βατοπαιδίου και τον Καθηγητικό Σύλλογο του Σχολείου μας. 
 
 
Λάρνακα, 15 Νοεμβρίου 2019                 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


