
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ                                                              ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 – 2021 
            

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) 

 

ΗΜΕΡΑ / 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 
ΘΕΜΑ 

 
Παρατηρήσεις  

1/6/2021 
ΤΡΙΤΗ 

Βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Διαχείριση συναισθημάτων» 
από ομάδα φοιτητών UCLAN 
Ημέρα Παιδιού: Προσφορά παγωτού εκ μέρους του 
Συνδέσμου Γονέων προς όλους τους μαθητές του σχολείου 
(τέλος 4ης  περ.-διάλειμμα) 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 
 
 

2/6/2021 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

Διεξαγωγή εξετάσεων ταχείας ανίχνευσης Covid-19  (θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 

3/6/2021 
ΠΕΜΠΤΗ 

   

4/6/2021 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Δράση Erasmus +: Παράδοση τροφίμων για το συσσίτιο 
Λάρνακας, εκστρατεία καθαριότητας στην παραλία 
MacKenzie και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για το 
περιβάλλον 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 

7/6/2021 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

   Συνεδρίαση Συμβουλίου Διεύθυνσης  (3η περ.) 
Συνεδρίαση Διευθυντικής Ομάδας (4η περ.) 

 

8/6/2021 
ΤΡΙΤΗ 

Βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Διαχείριση συναισθημάτων» 
από ομάδα φοιτητών UCLAN 
Erasmus +: Κατασκευές για το περιβάλλον (ΥΚ: Κλ. Ιάσονος) 
Πρόβα Λαμπαδηδρομίας (2η περ.) 
Πρόβα για την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του 
ήρωα Π. Κυπριανού (1:00-2:30) 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 
 
 
 
 

9/6/2021 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

Διεξαγωγή εξετάσεων ταχείας ανίχνευσης Covid-19  
 
Erasmus +: Δημιουργία συνθημάτων για ημέρα 
Περιβάλλοντος (ΥΚ: Κ. Καρεκλά) 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 
 

10/6/2021 
ΠΕΜΠΤΗ 

Τελευταία μέρα παράδοσης της βαθμολογίας στη 
Γραμματεία 
Παράδοση απουσιών από ΥΚΤ στη Γραμματεία για 
ηλεκτρονική καταχώριση, παράδοση φακέλων τμημάτων για 
φύλαξη από τη Γραμματεία 
Παράδοση υπολοίπου των ταμείων τμημάτων από ΥΚΤ στη 
Γραμματεία (σε φάκελο) 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 
(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 

11/6/2021 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αποστόλου Βαρνάβα ΑΡΓΙΑ 

14/6/2021 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

 

   Συνεδρίαση Διευθυντικής Ομάδας (3η-4η περ.)  
(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 



Παράδοση εντύπου «Καταγραφή – Έλεγχος περιουσίας» στη 
Γραμματεία από τους Υπεύθυνους Ειδικών Αιθουσών/ 
Εργαστηρίων μέχρι 22/6 το αργότερο  
Πρόβα για την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του 
ήρωα Π. Κυπριανού (3η-4η περ.) Έκτακτη /σύντομη 
συνεδρίαση του ΚΣ με θέμα τον Προγραμματισμό των 
εργασιών μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς (1:30) 

 
 

15/6/2021 
ΤΡΙΤΗ 

Πρόβα για την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του 
ήρωα Π. Κυπριανού (5η-6η περ.) 

 

16/6/2021 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

Διεξαγωγή εξετάσεων ταχείας ανίχνευσης Covid-19  
 
Συνεδρίαση Διευθυντικής Ομάδας με θέμα: 
Απουσίες Β’ τετραμήνου και Διαγωγές Β’ τετραμήνου και 
ολόκληρης της χρονιάς  
Εξαγωγή αρίστων Α’, Β’ και Γ’ τάξης και βραβευθέντων από 
Επιτροπή Στατιστικής, Ερευνών και βραβείων  

    Λήξη Μαθημάτων  

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση)  
 
 
 
ΥΒΔ Μ. Χρυσάφη 
 

17/6/2021 
ΠΕΜΠΤΗ 

Συνεδρίαση Καθηγητικού Συλλόγου στις 9:30 π.μ. με 
θέματα:  
1. Απουσίες Β’ τετραμήνου και Διαγωγές Β’ τετραμήνου και 
ολόκληρης της χρονιάς  
2. Βραβεία, άριστοι  

 
 
 

18/6/2021 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ετοιμασία ενδεικτικών – απολυτηρίων σύμφωνα με 
καθήκοντα 
Πρόβα για την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του 
ήρωα Π. Κυπριανού (12:00) 

 

21/6/2021 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

Αγίου Πνεύματος  
 

ΑΡΓΙΑ 

22/6/2021 
ΤΡΙΤΗ 

Επίδοση ενδεικτικών Α’ και Β’ τάξης (8:00-1:00) 
Επίδοση Δελτίων Ετήσιας Επίδοσης Γ΄τάξης (8:00-1:00) 
Υπογραφή τελειοφοίτων στο Βιβλίο Πιστοποιητικού 
Σπουδών και παραλαβή του περιοδικού του σχολείου 
Εξετάσεις για την πιστοποίηση ECDL 

(θα ακολουθήσουν 
ανακοινώσεις) 

23/6/2021 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

Τελετή αποφοίτησης ώρα 8:00 μ.μ.  

24/6/2021 
ΠΕΜΠΤΗ 

Πρόβα πρωινή για την τελετή αποκαλυπτηρίων της 
προτομής του ήρωα Π. Κυπριανού με ηχολήπτη (12:00) 
Τελική απογευματινή/βραδινή πρόβα για την τελετή 
αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα Π. Κυπριανού με 
ηχολήπτη (7:30) 

 

25/6/2021 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Τελευταία μέρα παράδοσης της Διδαχθείσας Ύλης στη 
Γραμματεία 

   Τελετή Αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα Πετράκη  
   Κυπριανού, ώρα 7:30 μ.μ. 

Υ.Β.Δ. Συντονιστές 
ειδικοτήτων 
(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 



28/6/2021 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

   Εγγραφή ή επιβεβαίωση εγγραφής με φυσική παρουσία για      
   γονείς που δεν έκαναν εγγραφή μέχρι 25/6 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 

29/6/2021 
ΤΡΙΤΗ 

Εγγραφή ή επιβεβαίωση εγγραφής με φυσική παρουσία για 
γονείς που δεν έκαναν εγγραφή μέχρι 25/6 
Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων κατά ειδικότητα 
 

(θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση) 

30/6/2021 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

Παράδοση περιουσιακών στοιχείων του σχολείου από το 
διδακτικό προσωπικο (π.χ. φορητοί υπολογιστές, κλειδιά) 
Συνεδρίαση Καθηγητικού Συλλόγου με θέμα: Αξιολόγηση 
της λειτουργίας του σχολείου κατά το λήξαν σχολικό έτος 
2020-21 

 

 
Σας πληροφορούμε ότι ο προγραμματισμός ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, εφόσον υπάρξουν οποιεσδήποτε 
αλλαγές.   
 
14 Ιουνίου  2021                                                                                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 


