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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Αγαπητοί/ές τελειόφοιτοι,
Ήδη βρισκόμαστε λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη των Παγκυπρίων
Εξετάσεων, που αποτελούν για σας το πιο σημαντικό σχολικό γεγονός της χρονιάς.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τη σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας
Εξετάσεων. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής σημεία για
αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων λόγω και των έκτακτων συνθηκών ένεκα της
πανδημίας:
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

Υποψήφιος/α που δεν διαθέτει safe pass με βάση τις οδηγίες της
Υπηρεσίας Εξετάσεων δεν εισέρχεται στην αίθουσα εξέτασης.
 Να μεριμνήσετε ώστε την ημέρα της εξέτασης να έχετε το λεγόμενο safe
pass, δηλαδή αποδεικτικό στοιχείο για τη νόσο COVID-19. Το safe pass είναι
σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας:
 Πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72
ωρών
 Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια
COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν
να παρουσιάζουν το μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό
μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο
Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο.
 Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού
έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν
να παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που δίνεται στα
Εμβολιαστικά Κέντρα.


Με την είσοδο στο σχολείο γίνεται υποχρεωτική θερμομέτρηση σε όλους. Η
ένδειξη πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από 37,5ο C. Σε αντίθετη περίπτωση
υποχρεούστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Εξεταστικής Επιτροπής.



Φοράτε σωστά την προστατευτική σας μάσκα σε όλη τη διάρκεια της
παρουσίας σας στο σχολείο και φυσικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η
χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:















Ερχόμαστε στο σχολείο στην ώρα μας (πάντα 07:30 π.μ.) και με ευπρεπή
εμφάνιση (προσοχή στη στολή και τα γένια). Μην ξεχνάτε ότι παραμένετε
μαθητές/τριες μέχρι και την αποφοίτηση.
Έχουμε μαζί μας: 2/3 πένες μπλε, ταυτότητα, δελτίο υποψηφίου και ό,τι
προνοείται ανάλογα με το μάθημα (γεωμετρικά όργανα, υπολογιστική
μηχανή, χρώματα κ.λπ.)
Μόλις φτάσουμε στο σχολείο εντοπίζουμε από την πινακίδα στην είσοδο
και με βάση τον κωδικό υποψηφίου μας σε ποια αίθουσα γράφουμε.
Μεταβαίνουμε στην αίθουσα και επιδεικνύουμε στον επιτηρητή την
ταυτότητα και το ανάλογο πιστοποιητικό για COVID-19 που έχουμε.
Αφήνουμε σημειώσεις, κινητά, έξυπνα ρολόγια κ.λπ. στην είσοδο.
Αφού απολυμάνουμε τα χέρια με αντισηπτικό, εισερχόμαστε και καθόμαστε
στη θέση που θα μας υποδείξει ο επιτηρητής.
Δικαιούμαστε να έχουμε νερό μαζί μας σε διαφανές μπουκάλι.
Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των επιτηρητών τόσο κατά τη συμπλήρωση
των στοιχείων μας όσο και στη διάρκεια της εξέτασης.
Δεν δανείζουμε ή δανειζόμαστε υλικά από συμμαθητές μας.
Ελάχιστος χρόνος πριν την αποχώρηση είναι τα 30 λεπτά. Στα Αρχαία
Ελληνικά και στα μαθήματα Γλωσσών δεν αποχωρούμε πριν ολοκληρωθεί η
ορθογραφία και το δοκίμιο ακρόασης αντίστοιχα.
Απομακρυνόμαστε χωρίς καθυστέρηση από το χώρο του σχολείου

Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιδείξετε την αρμόζουσα σοβαρότητα, θα τηρείτε τους
κανονισμούς και θα υπακούτε στις υποδείξεις των επιτηρητών και των
εφημερευόντων.
Για ευκολία σας στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε το πρόγραμμα Παγκυπρίων
Εξετάσεων για όλους τους τελειοφοίτους του Λυκείου Λατσιών (για μαθήματα
πρόσβασης και απόλυσης)
Το σχολείο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να εξεταστείτε σε συνθήκες
ασφάλειας και ηρεμίας.
Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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